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Protokół Nr 13/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 24 lutego 2020 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. Informacja w sprawie procesu likwidacji Koksowni „Dębieńsko”. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 12/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” – głosowało 8radnych.  
 
Ad. 3 
Naczelnik Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk poinformował, że jeżeli chodzi                           
o likwidację Koksowni, to wystąpił do PIB z wniosek o przeprowadzenie kontroli                       
w sprawie prawidłowości wykonywania prac likwidacyjnych. Uzyskał odpowiedź,                   
że proces likwidacji jest prowadzony  parciu o wydane pozwolenia i nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Zgłoszenie w  tej sprawie poszło także do WIOŚ w Katowicach, 
kontrola została przeprowadzona ale nie mamy jeszcze żadnych dokumentów. 
 
Przedstawiciel JSW Koks udzielił następujących wyjaśnień w tym temacie: 

 Prace demontażowe instalacji oddziału węglopochodnych prowadzone                          
są w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych/demontażowych oraz o pozwolenie 
na rozbiórkę.  

 Prace te prowadzone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu                 
i posiadającą stosowne uprawnienia. 

 Zgodnie z Ustawą o Odpadach, powstające w trakcie prac materiały i odpady są 
własnością spółki wykonującej demontaż i do jej obowiązków należy właściwe ich 
zagospodarowanie. 

 Teren  zakładu i działalność pracowników spółki wykonującej demontaż                          
są nadzorowane przez pracowników JSW Koks S.A., pracujących w systemie 
czterozmianowym oraz JSW Ochrona.  

 JSW Koks S.A. udostępnia firmie wykonującej demontaż możliwość ważenia 
pojazdów wywożących odpady. Proces ważenia jest nadzorowany poprzez 
system rejestracji wizyjnej.  

 Powstające w trakcie prac wody technologiczne oraz wody deszczowe                            
o ponadnormatywnej zawartości substancji chemicznych są przewożone                      
do instalacji w innych koksowniach JSW Koks SA. 
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 Następnym etapem prac demontażowych będzie wyburzenie obiektów piecowni 
(baterie koksownicze, maszyny piecowe, torowiska, wieże gaszenia, wieże 
węgla) - będą to głównie prace wyburzeniowe. 

 Aktualnie w JSW Koks S.A. oraz w spółce wykonującej demontaż prowadzona 
jest kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Po wizji lokalnej inspektorzy nie wstrzymali prac demontażowych, jednak kontrola 
jeszcze się nie zakończyła. 

Rzecznik Prasowy JSW powiedział, że o domniemanych nieprawidłowościach 
zostały poinformowane media. Udzielił im w tym temacie wszelkich wyjaśnień, które 
niestety zostały opublikowane tylko częściowo. Umowa z firmą, która dokonuje prac 
rozbiórkowych, obowiązuje do 10 kwietnia. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy ktoś złożył do nich zawiadomienie                                  
o nieprawidłowościach na piśmie i czy ktoś się pod tym podpisał. 
Przedstawiciel JSW powiedział, że nie dostali żadnych pisemnych skarg ani pytań. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, że w takim wypadku Koksowania jest 
kontrolowana, bo ktoś coś tam w mediach powiedział i teraz włączył się nadzór 
budowalny oraz WIOŚ.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że on złożył wniosek do WIOŚ w tej sprawie, 
żeby uciąć wszelkie spekulacje. Jeżeli wszystko jest ok, to jest to najlepszy sposób, 
aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Nie wie czy w tej sprawie wpłynęły inne wnioski.  
Rzecznik Prasowy JSW powiedział, że najprawdopodobniej ludzie z mediów dostali 
jakieś informacje, jednak TVP nie skorzystała z możliwości wejścia na teren 
Koksowni, żeby zobaczyć jak przebiega proces likwidacji.  
Przedstawiciel JSW dodał, że jest to 10 kontrola WIOŚ w przeciągu dwóch lat.  
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że jest to temat wrażliwy. Jest 
to spółka z udziałem Skarbu Państwa i zakłada on, że wszystko tam jest 
przeprowadzane legalnie. Dziwi go zatem materiał TVP, który był bardzo stronniczy. 
Zauważył, że Koksownia jest w miejscu bardzo zurbanizowanym i rodzi się pytanie 
co dalej tam będzie, czy są jakieś zamierzenia inwestycyjne.  
Przedstawiciel JSW powiedział, że były już różne pomysły, jednak nie ma on wiedzy 
czy jakieś działania są podejmowane. 
Przewodniczący RM zapytał o etapy prowadzenia prac rozbiórkowych i ich zakres. 
Przedstawiciele JSW zaznaczyli, że 10 lutego minął termin składania ofert na 
przeprowadzenie drugiego etapu prac rozbiórkowych, które zgodnie z założeniami 
mają zostać zakończone pod koniec 2020 roku. 
Pełnomocnik ds. PRIG zapytał co z wyrównaniem gruntu, jaki jest jego skład.                   
Co spółka zrobi, żeby ten teren mógł być przywrócony do swoich funkcji.  
Przedstawiciel JSW powiedział, że teren i jego zanieczyszczenie będzie objęte 
planem rewitalizacji, obecnie trwa procedura administracyjne.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy po drugim etapie zostanie jeszcze jakiś 
majątek trwały, który będzie do zaadaptowania, czy będzie teren płaski. 
Przedstawiciel JSW powiedział, że decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Zostanie 
zrzutnia, sortowa i część administracyjna.  
Rzecznik Prasowy JSW podziękował za umożliwienie wypowiedzi. Mają oni 
świadomość tego, że chodzi tu o zrównoważony rozwój. Na pewno odpowiedzą na 
każde pytanie. 
Na koniec zadeklarował, że JSW S.A dołączy się do odbudowy familoków, które 
spłonęły w ostatnich pożarach. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że dla nas kluczowa jest informacja co będzie 
dalej z tym terenem. 
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Przewodnicząc RM podziękował przedstawicielom JSW za gest i pomoc                                 
w odbudowie familoków, podziękował także za przyjęcie prze zaproszenia i dyskusję 
w tym temacie. Mamy teraz czytelny obraz co na tym ternie się dzieje i wiemy jak 
rozmawiać z mieszkańcami. Takie spotkania są konieczne, gdyż pozwalają wyjaśnić 
wiele niewiadomych.   
 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji poinformował, że radni otrzymali materiały dot. likwidacji 
naczyń plastikowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Zostało także 
wydane Zarządzeni Burmistrza w tej sprawie. Jest one ukierunkowane w tym samym 
celu co inicjatywa uchwałodawcza, ale jest bardziej liberalne. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że gdybyśmy podjęli taką uchwałę to 
musielibyśmy wystąpić z programu warzywa i owoce w szkole.  
Radny Marcin Stempniak zauważył, że w projekcie uchwały nie ma o czymś takim 
mowy i Radny Breguła błędnie ją interpretuje. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner odczytał stanowiska prawne dot. uchwały 
podjętej w Wałbrzychu w sprawie ograniczenia plastiku. Powiedział, że nie możemy 
powoływać się na dyrektywy unijne, gdyż stanowimy prawo lokalne. Prawa 
ogólnopolskiego w tym temacie nie ma. Ustawa o samorządzie gminnym obowiązuje 
organ wykonawczy do pewnych działań, nie organ uchwałodawczy. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że skoro jest już w tej kwestii podjęte 
Zarządzenie Burmistrza to już nie trzeba tego projektu uchwały omawiać. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że po to jest Komisja, aby rozmawiać.                        
W treści chwały pisze o wszelkich możliwych działaniach, uchwała nie łamie żadnej 
ustawy. Dziś Burmistrz podpisał Zarządzenie, a to Rada Miejska ma kompetencje                         
do wskazywania kierunków działania organu wykonawczego. Rada Miejska ma 
prawo zobowiązać Burmistrza od pewnych działań. On także przekazał radnym 
informacje dot. projektu tej uchwały. Różne interpretacje prawne mówią różne rzeczy, 
co prowadzi do chaosu prawnego. 
Radny Michał Toman powiedział, że Z-ca Burmistrza powołuje się na interpretację 
prawną uchwały, która znacznie wykracza poza naszą uchwałę. 90 % Zarządzenia 
Burmistrza zawiera zapisy zawarte w inicjatywie uchwałodawczej. Więc dziwi się 
czemu uchwała dot. plastiku nie została podjęta na ostatniej sesji.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że wszyscy mamy jeden cel – zlikwidować 
plastik. Pytanie, którą drogą mamy iść. Jednostki organizacyjne wypowiadają                                  
się w tej sprawie różne. Zlikwidować plastik w urzędzie czy jednostkach to rola 
Burmistrza i to on musi wystosować apel do mieszkańców, aby także szli w tym 
kierunku.  
Przewodniczący RM powiedział, że przy organizacji imprez plenerowych trudno jest 
odejść od plastiku. Wie, że jest tam zapis w miarę możliwości, jednak mamy problem 
z interpretacją uchwały. Mieszkańcy też mogą to różnie tłumaczyć. Będzie to 
procedowane Zarządzeniem Burmistrza. 
Radna Jolanta Szejka wyraziła ubolewanie, że tak bardzo roztrząsamy tą uchwałę. 
 
Następnie Kierownik RON Roman Gorzawski omówił branżowe projekty uchwał     
na najbliższą sesję, które zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Omówiła 
także projekty uchwał, które będą do wprowadzenia do porządku obrad. One także 
zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. 
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Ad. 5 
W sprawach bieżących: 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król poinformowała, że aktualnie procedujemy 
cztery plany zagospodarowania przestrzennego tj.: Dębieńsko, Ornontowice, Bełk 
oraz Czuchów. Plan dot. Dębińska jest wyłożony od 16.01 do 13.02, obecnie 
zbieramy uwagi. Ornontowice oraz Bełk - do 28.02 zbieramy wnioski. Jeżeli chodzi                 
o Czuchów to w ramach procedowania planu odbyły się warsztaty dla mieszkańców, 
dzięki którym powstała wstępna koncepcja planu w Czuchowie. Dzięki temu może    
na etapie wyłożenia nie będzie tyle uwag.  
 
Pełnomocnik ds. PRIG zasygnalizował, że aktualnie odbywają się konsultacje                     
w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do 10 marca gmina 
przygotuje swoje stanowisko w tym temacie.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 
 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


