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Protokół Nr 5/2019 

 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 26 listopada 2019 r.  

   
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 

załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Artur 
Szwed, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie petycji w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Głębokie 

doły”. 
4. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
6 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 17 czerwca 2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Komisji przedstawił petycję w sprawie utworzenia użytku 
ekologicznego „Głębokie doły”. 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału ZKO poinformował, że petycja pod 
względem formalnym została złożona prawidłowo. Następnie przedstawił definicję 
użytku ekologicznego zawartą w ustawie o ochronie przyrody, której  art. 42 mówi: 
„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki 
wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, 
torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, 
skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca 
sezonowego przebywania.” Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze 
uchwały rady gminy.  
Poinformował, że od 20 lat w fazie projektu jest objęcie wskazanego w petycji 
uroczyska ochroną rezerwatową. Wobec powyższego należy sprawdzić czy temat 
dot. utworzenia rezerwatu nadal jest otwarty, czy został zakończony, w tej sprawie     
o informacje należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska           
w Katowicach. Należy również zapoznać się ze stanowiskiem Nadleśnictwa, gdyż 
część wskazanych terenów stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
Nadleśnictwa a część jest własnością prywatną. Dodał, że petycja w tej samej 
sprawie została złożona do Urzędu Miasta w Rybniku, 3 grudnia ma zebrać się 
Komisja w rozpatrzenia złożonej petycji. Stanowisko Rybnika w tej sprawie jest 
ważne.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że teren „Głębokich Dołów” jest mu znany ale 
nie sądził, że są tam aż takie walory przyrodnicze. 
Radny Gabriel Breguła pytał jaka jest powierzchnia terenów gminnych. 
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Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że ok. 140 h. 
Radny Marek Szczech – Sołtys Sołectwa Książenice stwierdził, że temat jest znany 
od wielu lat. Zwrócił uwagę, że w przypadku utworzenia rezerwatu nie będzie można 
tam podejmować pewnych działań i prowadzić gospodarkę leśną, co może prowadzić 
do zachwiania równowagi i do zanikania tego co tam jest cenne. Póki Lasy 
Państwowe dobrze prowadzą tam gospodarkę leśną, cenne walory są zachowane. 
Mieszkańcy są za tym aby chronić ten teren, ale w taki sposób aby można było          
z niego korzystać i był do niego dostęp. 
Radny Janusz Szołtysek pytał jak zabezpieczony jest wjazd do lasu? 
Radny Marek Szczech poinformował, że niektórych miejscach są rogatki. 
Radny Janusz Szołtysek zwrócił uwagę, że należy zwrócić uwagę na osoby 
prywatne – jakie miały plany inwestycyjne co do tego terenu. 
Radny Marek Szczech zwrócił uwagę, że na terenie lasu nie można budować. 
Naczelnik Wydz. ZKO poinformował, że Nadleśnictwo prowadzi tam prawidłową 
gospodarkę leśną, jest udowodnione, że są tam siedliska, które należy chronić. 
Dodał, że jeżeli chodzi o tereny prywatne to właściciele na pewno będą chcieli część 
drzewostanu wyciąć. 
Radny Janusz Szołtysek poinformował, że na mapach Rybnika „Głębokie doły” są 
zaznaczone jako obszar chroniony. 
Naczelnik Wydz. ZKO odpowiedział, że jest informacja że jest to pomnika przyrody, 
ale nie jest to prawda. 
Radny Adam Karaszewski poinformował, że użytek ekologiczny jest formą ochrony 
wprowadzającą najmniej ograniczeń. Stwierdził, że najważniejszy jest zdrowy 
rozsądek Nadleśnictwa, które ma świadomość walorów ale ma również świadomość 
tego co trzeba robić aby zachować cenne walory. Zwrócił uwagę na problem kładów  
i motorów jeżdżących po lasach i nie tylko. Przypomniał o składanych pismach          
w sprawie rozjeżdżania hałd przez motory i kłady i możliwościach egzekwowania 
ograniczeń w tej sprawie. 
Przewodniczący Komisji podsumowując powyższą dyskusję stwierdził, że na 
kolejne posiedzenie należy uzyskać informację z RDOŚ co do planu utworzenia 
rezerwatu, zapoznać się z opinią Rybnika w zakresie petycji oraz zaprosić 
przedstawiciela Nadleśnictwa.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Alina Kuśka        

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


