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Protokół Nr 5/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  23 kwietnia 2019 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2     
Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2019 roku został przyjęty 
przy jednym głosie „wstrzymującym” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,  

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, 

które zaopiniowała pozytywnie.  
 
Naczelnik wydziału PP Lucyna Król poinformowała, że na sesji radnym zostanie 
przedstawione sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2018. Omówiła główne 
punkty sprawozdania.  
Poinformowała także, że jest ukończony projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Bełk. Wyłożenie planujemy na 6 maja i będzie trwało                 
21 dni roboczych.  
Radny Gabriel Breguła zapytał ile ha obejmuje obszar planu. 
Naczelnik PP odpowiedziała, że 430 ha.  
 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że uczestniczył                        
w grupie roboczej, która podjęła działania w sprawie zaopiniowania programu 
rządowego Smog Stop. Grupa wydała rekomendację dla programu, wg niej kierunki 
działania są dobre ale program ten nie może być wprowadzony w takiej formie                   
w jakiej jest  w ustawie. 
Poinformował także, że uczestniczył w szkoleniu przeprowadzonym przez 
pracowników WFOŚ dla urzędników, pod kątem pomocy mieszkańcom                                  
w wypełnianiu wniosków do programu Czyste Powietrze. Wniosek nie jest 
skomplikowany ale tylko do pewnego momentu. Problemy zaczynają się                                      
w momencie wyliczania kwot. Wypełnienie prostego wniosku przez fachowca trwało 
około 55 minut. Ministerstwo chce scedować to na samorząd.  
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12 kwietnia uczestniczył w konferencji organizowanej przez JSW dot. ochrony 
środowiska, na której m.in. był podnoszony temat rekultywacji terenu 
pokoksowniczego. Został podpisany w tej sprawie list intencyjny.   
 
Radny Henryk Fuchs zapytał co z programem OZE, ludzie porobili płatne audyty,                
a do dziś nie ma informacji czy program ten będzie u nas realizowany. 
Naczelnik ZKO odpowiedział, że konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty przez 
Urząd Marszałkowski. W naszej gminie wpłynęło 700 wniosków, z czego 575 zostało 
zakwalifikowanych. Pytanie czy mieszkaniec będzie w stanie wywiązać się z tego 
grantu, gdyż mieszkańcy nie do końca zapoznali się z regulaminem.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym wykresy 
stężenia benzenu, w oparciu o dane ze stacji monitoringu Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Czuchów.                  
Z  wykresów tych ewidentnie wynika, iż pomimo niskiej emisji związanej z okresem 
grzewczym, poziomy stężenia benzenu znacząco zmalały po zamknięciu Koksowni 
Dębieńsko.  
Radny Michał Toman zapytał czy są to dane maksymalne czy średniodobowe. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że średnie. Zwrócił także uwagę na fakt,               
że w tej sytuacji jest pewne, iż stężenia pyłów zawieszonych i siarki, emitowane                   
do tej pory przez Koksownię, również są mniejsze. Nie wiemy jednak w jakim 
stopniu, gdyż nie dysponujemy odpowiednimi punktami pomiarowymi w tym zakresie. 
Radny Michał Toman powiedział, że wiadomo, że Koksowania była trucicielem. 
Jednak nie mamy tu pełnych danych i problem niskiej emisji na pewno nie zniknął.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zobaczymy jak te dane będą się 
przedstawiały w okresie letnim i jaki wpływ miała niska emisja.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy coś drgnęło w sprawie ostatniego wniosku 
złożonego przez Komisję dot. rekultywacji hałdy. Przypomniał, że mamy na to dwa 
lata.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner poprosił o niedemonizowanie tej sprawy. Cały 
czas z zarządem ZOWER-a prowadzone są rozmowy w tym kierunku, aby mogło być 
zrealizowane to, co było przedstawione na ostatniej Komisji. Chcemy z ZOWER-em 
coś robić, a wtrąca się do tego Warszawa. Nie wiadomo na czym dziś stoimy.                         
W czwartek zarząd ZOWER-a jedzie do Warszawy.  
Naczelnik PP dodała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami SRK w sprawie 
przejęcia zęba na zwałach.  
 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy każda osoba indywidualnie powinna podchodzić 
do tematu gazyfikacji, czy będzie to robił Burmistrz.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że Burmistrz może jedynie zorganizować spotkanie                       
i zaprosić na nie kogoś z gazownictwa. Dalsze działania przebiegają tylko pomiędzy 
firmą a chętnym mieszkańcem.  
Radny Marek Szczech powiedział, że takie spotkanie odbyło się w Książenicach i to 
ze spółki gazowej wyszedł impuls. Nie jest to kwestia działania gminy. 
Naczelnik PP dodała, że firma musi wiedzieć jak duże jest zainteresowanie 
przyłączeniem do gazu. Nie ma problemu tam, gdzie sieć jest. 
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Radny Gabriel Breguła dodał, że zaprosił przedstawicieli gazowni we wrześniu na 
Zebranie Wiejskie. Nie trzeba angażować do tego gminy. Ważne, że po drodze jest 
większy odbiorca. Jeżeli chodzi o Przegędzę to w pierwszym kwartale 2020 roku ma 
być to wykonane. Są różne procedury prowadzenia gazyfikacji ale zawsze musi być 
bardzo dużo wniosków. Poza tym bardzo długo to trwa. 
 
Radny Marek Szczech zapytał jak wygląda sytuacja z ilością wywożonych śmieci. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że obecna umowa trwa                
od sierpnia. Zostało nam 11800 ton licząc od kwietnia. Wywieźliśmy około 14 tys. ton. 
Umowa zakończy się najprawdopodobniej na koniec września. W maju będzie 
ogłoszony przetarg. Śmieci jest bardzo dużo, problemy się mnożą, a koszty rosną. 
Przetarg zostanie ogłoszony na rok, ze względu na niepewność przepisów. Trochę 
problemów jest z popiołem, ponieważ źle został ułożony harmonogram i popiół 
ostatni raz był odbierany w pierwszej połowie kwietnia. W okresie letnim popiołu 
powinny być śladowe ilości i powinien on być w odpadach zmieszanych. Poza tym 
duży problem mamy z segregacją odpadów, ludzie się tego nie nauczyli. 
Radny Michał Toman stwierdził, że może trzeba by było podjąć radykalne środki.  
Radny Benedykt Krzyżowski zaproponował, aby stworzyć ulotki na temat 
segregacji odpadów. 
Naczelnik GO powiedziała, że jesteśmy na etapie ich przygotowywania. 
Radny Marek Szczech dodał, że monitorowanie segregacji jest bardziej możliwe                 
w zabudowie jednorodzinnej. Gorzej jest na blokach, należy uświadamiać i karać. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że będziemy musieli rozważyć tu różnego 
rodzaju rozwiązania.  
 
      
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


