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Protokół Nr 6/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  27 maja 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. Działalność firmy ZOWER na zwałach płaskich.  
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2     
Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2019 roku został 
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za” – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 4 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gminnej służebnością gruntową, który zaopiniowała pozytywnie.  
 
Ad. 3 
Prezes Firmy ZOWER Grzegorz Dubiel przedstawił kilka informacji nt. działalności 
firmy. Istnieje ona od 2003 roku i zajmuje się głównie odzyskiwaniem węgla                              
ze zwałów po kopalni Dębieńsko. Działalność firmy przewidziana była na 10 lat, 
jednak prace trwają do teraz i są przewidziane jeszcze na 2 lata. Obecnie opieramy 
się na projekcie z 2007 r. i do pełnej jego realizacji zabraknie kruszywa. Aktualnie 
trwają prace nad nowym projektem. Firma jest w strukturach PGE, nie przewiduje się 
jej likwidacji ale zmianę lokalizacji.  
Przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób jest pozyskiwany surowiec z ruchu 
Szczygłowice-Knurów. 
Prezes Grzegorz Dubiel odpowiedział, że ruchem kołowym samochodowym. Jest to 
najtańszy transport. Myślimy jednak o wykorzystaniu bocznicy Koksowni                                 
i przerzuceniu się na tranzyt kolejowy. 
Radny Bogdan Knopik zapytał o szczegóły dot. nowego projektu. 
Prezes Grzegorz Dubiel powiedział, że ma go opracować pan Konior, który na 
pewno przedstawi jego koncepcję. Przed zatwierdzeniem projektu będzie on 
konsultowany. 
Przewodniczący Komisji zapytał jakie korzyści finansowe gmina czerpie ze 
współpracy z Zowerem. 
Prezes Grzegorz Dubiel odpowiedział, że firma płaci podatki oraz opłatę od tony 
sprzedanego mułu. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner dodał, że ogólna kwota to ponad 2 mln zł.  
 



2 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ruszyło coś w sprawie przejęcia zęba na 
zwałach od SRK.. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że było spotkanie z SRK i jest 
światełko w tunelu. Zower to wyeksploatuje i zapłaci za węgiel, a po 
wyeksploatowaniu nam to przekaże.  
Prezes Grzegorz Dubiel potwierdził, że działają w tym kierunku, na własny koszt 
firma wykona badania, które ustalą wartość, następnie to czyścimy, a potem SRK to 
przekaże. 
Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że spotkanie obejmowało szersze tematy. Brali                  
w nim udział przedstawiciele gminy, firmy Zower, SRK i JSW Koks. Pojawił się 
problem zazielenionych hałd. Trzeba by było wspólnie się zastanowić czy tego się nie 
pozbyć. Dziś nikt tymi stożkami nie chce się zajmować.    
Przewodniczący Komisji  dodał, że gmina nie ma z tego żadnych korzyści, jeżdżą 
po tym motocykliści na motorach czy kładach, co powoduje zapłon. Są także 
siedliskiem dzików. 
Zapytał, czy jeżeli udałoby się pozyskać ten ząb od SRK, to w jakim czasie udałoby 
się go doprowadzić do poziomu 0, jest tam 260 tys. ton. 
Prezes Grzegorz Dubiel powiedział, że do dwóch lat. Roczna działalność firmy to                 
1,3 mln ton, 260 tys. ton to dwa i pół miesiąca. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy jeżeli nie dojdzie do przejęcia zęba firma 
zakończy swoją działalność szybciej. 
Prezes Grzegorz Dubiel powiedział, że jest to niewykluczone. Poza tym w takim 
przypadku będziemy nadal korzystać z transportu samochodowego. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy firma zarejestrowana jest w Rybniku czy                       
w Czerwionce. Czy ma flotę własną czy korzysta z innego transportu. Czy transport 
jest z naszej gminy. Czy dla nas korzyści są tylko ze sprzedanej tony. 
Prezes Grzegorz Dubiel odpowiedział, że firma korzysta z firmy transportowej i jest 
ogłoszony na tę usługę przetarg nieograniczony. Oprócz opłaty od sprzedanej tony 
firma płaci także podatki w gminie. 
Z-ca Burmistrza dodał, że firma ma umowę na działalność do czasu 
zrekultywowania terenu. Nie zejdą szybciej. Wspólnie staramy się iść na pewne 
ustępstwa i wszystko pogodzić.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy cena była negocjowana. 
Prezes Grzegorz Dubiel odpowiedział, że jest corocznie rewaloryzowana o inflację. 
Z-ca Burmistrza dodał, że cena jest dostosowana do cen rynkowych, pilnujemy 
tego.   
Radny Bogdan Knopik zapytał o przejęcie koncesji przez JSW. Burmistrz na sesji 
zapewniał, że będzie pisał do premiera, że będziemy zainteresowani budową 
zakładu górniczego. Co z terenem kopalni? 
Z-ca Burmistrza powiedział, że nikt nie wie tego czy będzie kopalnia i kiedy. My                   
z Zowerem trzymamy się dziś planu i robimy to, co mamy do zrobienia. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że 120 ha to teren gminy i nikt nas nie zmusi do 
tego żebyśmy to sprzedali. Toczą się ważne rozmowy, w których my nie 
uczestniczymy. Węgiel koksujący nie jest na czarnej liście Unii Europejskiej.                      
My możemy jedynie wyrażać opinie, a koncesje wydaje Minister Środowiska. Jeżeli 
już ma się coś na tym terenie dziać, to lepiej żeby odbywało się od strony Dębieńska. 
Ale to daleka przyszłość. 
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Ad. 5 
Pełnomocnik ds. PRiG przedstawił kilka informacji nt. grantu OZE. Wyjaśnił,                      
że aplikowało 120 gmin, pieniądze dostały 4. Rybnik np. dostał 4,5 mln zł, my zaś 
ponad 21 mln zł. Jest to sukces, ale wiąże się z tym bardzo dużo roboty. Poprosił, 
aby zaapelować do wnioskodawców, by nie zaczynali nic robić przed podpisaniem 
umowy, gdyż nie będziemy mogli im zapłacić. Musimy stworzyć zespół, który będzie 
się grantem zajmował. Obowiązywać będzie 5 letnia trwałość projektu, więc musimy 
przewidywać różnego rodzaju sytuacje.  
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk dodał, żeby uczulać mieszkańców  
przed podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów z firmami, które już zainteresowały 
się tym projektem. Do każdego trafi informacja telefoniczna i pisemna. 
Radny Marek Szczech zapytał kiedy będą podpisywane umowy i czy mieszkańcy 
mogą się wpisywać na listę rezerwową. 
Naczelni ZKO powiedział, że obecnie nie przyjmujemy już  żadnych wniosków, lista 
rezerwowa jest zamknięta. Musimy przygotować kilkaset umów, będziemy je 
podpisywać koło jesieni.  
Radny Michał Toman w kontekście zagospodarowania terenów po Koksowni 
Dębieńsko zaproponował, aby zrobić tam obiekt w stylu kopalni Guido wraz z ofertą 
edukacyjną. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że pomysł jest ciekawy, jednak na dziś plan 
zagospodarowania przestrzennego i studium nie dopuszczają tam atrakcji 
turystyczno-sportowych. Poza tym ten teren ma JSW Koks i ma on wartość 
komercyjną. 
Radny Michał Toman powiedział, że rozumie te argumenty ale proponuje, by 
rozpocząć na ten temat rozmowy m.in. z JSW Koks, zanim powstanie tam inny 
szkodliwy zakład. Można powołać np. Fundację wraz z JSW Koks.  
Radny Gabriel Breguła zapytał co ze środkami na wymianę kotłów, dobrze byłoby 
mieć informację jak idzie kolejka. 
Naczelnik ZKO powiedział, że na każdą Komisję ma takie informacje przygotowane.   
Jeżeli chodzi o 2017 rok, to obecnie w trakcie realizacji są 44 umowy na kwotę                       
198 000,00 zł,  do realizacji pozostaje 25 umów na kwotę 112 500,00 zł. 
2018 rok – pozostało do zrobienia 443 wnioski na kwotę 1 993 500,00 zł. 
2019 rok – pozostało do zrobienia 121 wniosków na kwotę 544 500,00 zł.  
Dla zabezpieczenia potrzeb wnioskodawców konieczne będzie zabezpieczenie                    
w budżecie co najmniej 2 650 500,00 zł. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy mamy rejestr nazwisk do czego mieszkańcy 
składali wnioski. 
Naczelnik ZKO powiedział, że takiego rejestru nie mamy, poza tym nie możemy 
mieszkańcom zabronić składania wniosków. Mogą oni uzyskać różne dotacje.  
Radna Jolanta Szejka poruszyła temat barszczu Sosnowskiego. Powiedziała,                  
że jest problem z jego usuwaniem przez właścicieli działek prywatnych, nie reagują.  
Naczelnik Wydziału MG Katarzyna Pyszny powiedziała, że wyśle w tej sprawie 
pisma do właścicieli. Jak to nie zadziała pośle tam Straż Miejską.  
    
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


