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Protokół Nr 20/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 10 grudnia 2020 roku 

  
Na zdalnym posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. 
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 bieżącej działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka    z o.o. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.        
        
 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 22 października 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za” - głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Prezes PWiK Bogusław Kurdek przedstawił informacje na temat bieżącej 
działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Omówił sprawy 
dot. stanu technicznego infrastruktury sanitarnej, oczyszczalni czy przepompowni 
ścieków. 
Radny Gabriel Breguła zapytał ile tysięcy mieszkańców oczyszczalnia może 
obsłużyć w obecnym stanie. Czy trzeba by było ją zmodernizować, jeżeli 
chcielibyśmy rozbudować sieć kanalizacyjną i jaki byłby to koszt.   
Prezes PWiK powiedział, że w chwili obecnej obsługujemy około 20 tys. ludzi.  
Moglibyśmy przyjąć jeszcze około 12 do 15 tys. mieszkańców bez konieczności 
większej modernizacji.  
Radny Henryk Fuchs zapytał jaka jest awaryjność oczyszczalni i przepompowni. 
Czy były jakieś duże awarie i gdzie są wtedy przechowywane ścieki.  
Prezes PWiK powiedział, że oczyszczalnia to wielki obiekt składający się z mnóstwa 
urządzeń i co chwila się coś psuje. Jednak usterki są usuwane na bieżąco i nie 
wpływają w żaden sposób na pracę całej oczyszczalni. Od chwili modernizacji 
oczyszczalni w 2004 r. nie było sytuacji, żebyśmy nieoczyszczone ścieki odprowadzili 
do Bierawki. Jeżeli chodzi o przepompownie, to też takich sytuacji nie ma. Co jakiś 
czas przepompownie czyścimy.  
Radny Henryk Fuchs zapytał czy są na przepompowniach awaryjne zestawy 
pompowe, czy są na przemian uruchamiane czy stoi rezerwa. 
Prezes PWiK powiedział, że zawsze są, kiedyś stała rezerwa, teraz pompy działają 
sekwencyjne.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że jeżeli będzie możliwość techniczna i wola 
radnych to zorganizujemy spotkanie na oczyszczalni czy przepompowni, byśmy 
mogli zobaczyć jak to wygląda. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024", nie założono finansowania 
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modernizacji z kredytów i pożyczek, natomiast cała działalność zamyka się                                  
w kwotach wynikających z odpisów amortyzacyjnych. Może trzeba by było pokusić 
się o jakieś pożyczki czy środki zewnętrzne, żeby małymi krokami dążyć do zrobienia 
kanalizacji w sołectwach. 
Prezes PWiK powiedział, że nawet Wody Polskie informują, że nie będą akceptować 
taryf, które miałyby pokrywać wybujałe ambicje włodarzy miast jeżeli chodzi                          
o rozbudowę kanalizacji. Wg nich równoprawnymi metodami oczyszczania ścieków 
są przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe. On wie, że są 
potrzeby. Problem polega na tym, że są to dziesiątki milionów złotych. Jeżeli będzie 
możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, to będziemy z tego korzystać.                 
W przygotowanym planie zakładamy 130 tys. zł na przygotowanie dokumentacji 
technicznej, na ewentualne rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji.  
Przewodniczący Komisji dodał, że jeżeli pojawią się nowe możliwości finansowania 
to harmonogram inwestycyjny może ulec zmianie.  
Radny Benedykt Krzyżowski zapytał ile by musiało być przepompowni i jaki jest 
koszt takiej przepompowni.  
Prezes PWiK powiedział, że żeby cała gmina była skanalizowana to są to dziesiątki 
przepompowni, a jedna przepompownia to około 300 tys. zł.  

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2022-2024", 
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król poinformowała, że projekt uchwały w sprawie  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu 
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1” omówi 
przedstawicieli pracowni projektowej Sławomir Tront. 
Sławomir Tront omówił w/w plan zagospodarowania przestrzennego. Omówił także 
złożone do planu uwagi, które następnie Rada musi rozstrzygnąć.  
Radny Marcin Stempniak zwrócił uwagę na błąd pisarski, który wdarł się do planu.  

 W/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, przy odrzuceniu dwóch 
uwag.  

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Bełk omówił przedstawiciel Pracowni Jacek Pszczółka. 
Przewodniczący Komisji zapytał o jakich walorach archeologicznych mówimy przy 
wspomnianym planie. 
Naczelnik Wydziału PP powiedziała, że punkty archeologiczne są zapisane                          
w ewidencji zabytków. Zostały tam kiedyś wykopane pewne znaleziska i dlatego                   
te punktu muszą być uwzględnione w planie.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy właścicielem terenu na którym są te punkty jest 
jakiś przedsiębiorca z naszej gminy, czy planuje tam jakiś biznes lub poszerzenie już 
istniejący.  
Naczelnik Wydziału PP powiedziała, że jest to osoba spoza naszej gminy ale jaka 
tam będą tam podjęte działania to sama nie wie.   

 W/w projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk omówił projekty uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji 
zwierząt. Projekt został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

2) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17                 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej 
dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl.                
z 2017, poz. 3008 z późn. zm.). Projekt został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. 

Następnie Naczelnik ZKO przedstawił informacje dot. projektu OZE. Powiedział,                          
że aktualnie realizujemy wnioski o rozliczenie i odbiory, które wpłynęły na przełomie 
września i października. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę to jesteśmy już na końcówce. 
Analizujemy również rezygnacje z udziału w grancie. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, 
mamy już zrealizowanych gro odbiorów. Na bieżąco wypłacamy kolejne transze 
mieszkańcom.  
Radny Marek Szczech powiedział, że numer telefonu do inspektora od pomp ciepła 
podany w informacji mieszkańcom jest nieaktualny.  
Naczelnik ZKO powiedział, że nic na ten temat nie wiedział. Na pewno sprawdzimy 
tą informację.  
Przewodniczący Komisji zapytał ile osób skorzystało z gminnego dofinansowania 
do wymiany kotłów.  
Naczelnik ZKO powiedział, że w roku bieżący podpisaliśmy 54 umowy, z czego 50 
umów zostało zrealizowanych, 4 osoby nie zrealizowały tych umów. Od 2017 r. 
zrealizowaliśmy prawie 400 instalacji. Przeważnie były to wymiany pieca na piec.  
Przewodniczący Komisji zapytał ile w grancie OZE było pomp ciepła na 
ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. 
Naczelnik ZKO powiedział, że planowo mamy przewidziane 1007 sztuk pomp ciepła 
do ciepłej wody użytkowej oraz 161 instalacji, które dot. i ogrzewania budynku i wody 
użytkowej.   
Radny Gabriel Breguła zapytał jak w tej chwili kształtuje się kolejka, jeżeli chodzi                
o wymianę kopciuchów.  
Naczelnik ZKO powiedział, że wnioski lecą z 2018 r., w kolejce mamy 686 
wniosków. Musielibyśmy mieć na to ponad 3 mln. zł.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy wśród złożonych wniosków mamy wyróżnione 
te, które wg uchwały Sejmiku powinny być w pierwszej kolejności wymienione.  
Naczelnik ZKO powiedział, że można to wyłuskać, jednak wnioski realizujemy                      
w kolejności złożenia. Wg niego to koło 70% wniosków.  
Radny Michał Toman powiedział, że w przyszłym roku większość z tych wniosku 
może wypaść, bo jest termin wymiany, a mieszkańcy nie zdążą się załapać na 
dotację.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że mamy także program Czyste Powietrze, 
gdzie jest wyższe dofinansowanie. Zastanawia się czy mieszkańcy o tym wiedzą. 
Może musieliby się zwrócić w tym kierunku. Tym bardziej, że nie można uzyskać 
dofinansowania z dwóch źródeł.  
Radny Michał Toman powiedział, że od 15 maja można łączyć granty, jeżeli umowa 
z innym grantodawcą jest podpisana po 30 kwietnia. Kwota dofinansowania nie może 
przekroczyć kwoty inwestycji. Nie można uzyskać także dofinansowania na paliwo 
stałe jeżeli gaz już jest w budynku i jest licznik. Wg niego mieszkańcy nie mają 
świadomości o możliwości łączenia dofinasowania.  
 
Naczelnik GO Elżbieta Student omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych. 
Przewodniczący Komisji zapytał jak te stawki kształtowały się wcześniej.  
Naczelnik GO powiedziała, że za nieczystości płynne było to 25 zł za m3. W starej 
uchwale mieliśmy stawki od pojemności pojemnika. Dziś jest to stawka od metra 
sześciennego.  
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 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 2 głosach 
wstrzymujących.   

 
Pełnomocnik ds. PRG Grzegorz Wolnik omówił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia kolejnego oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące koncepcji 
przebiegu korytarzy kolejowych przedstawionych w Strategicznym Studium 
Komunikacyjnym CPK. Dotychczas przedstawione rozwiązania przebiegu linii 
kolejowej nie satysfakcjonują nas. Nasze stanowisko jest negatywne. Tak samo 
odnieśli się do tego przedstawiciele Parków Krajobrazowych. Wciąż trwają 
konsultacje prowadzone przez CPK.  

 Projekt został zaopiniowany pozytywnie przy 2 głosach przeciw.  
 
Ad. 5  
Przewodniczący Komisji powiedział, że zainicjował wniosek w sprawie apelu                       
do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku Województwa 
Śląskiego nr V/36/12017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia                       
na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,            
w których następuje spalanie paliw. Przygotował go Naczelnik ZKO przy pomocy 
Biura Prawnego. Prosi, aby wprowadzić go do porządku obrad i go przegłosować 
pozytywnie.   
Radny Marek Szczech powiedział, że popiera ten wniosek, ponieważ mają już 
termin wykonania sieci gazowej i są mieszkańcy , którzy chętnie przeszliby na gaz. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że wniosek ten dot. tylko tych osób, które 
podpiszą umowę z Państwową Spółką Gazownictwa. Powinniśmy dać możliwość 
również innym, może ktoś będzie chciał przejść w ciągu roku czy dwóch na inny 
rodzaj ogrzewania. W Przegędzy nitka gazu też jest i ma być rozbudowana o kolejne 
ulice. Jednak załatwienie wszystkich spraw trwa ponad rok. W apelu czas powinien 
być wydłużony przynajmniej o 4 lata.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest to kierunek, który byśmy chcieli. Czy 
Sejmik się do tego przychyli to tego nie wiemy. Jest to apel skierowany też do 
Subregionu. Liczy na to, że ten apel nas nie podzieli. Intencją nie było wskazanie 
Sejmikowi konkretnej drogi i daty jaką miałby się sugerować. Jest to zwrócenie uwagi 
na problem.  
Radny Gabriel Breguła zapytał czy nasze zasoby komunalne zostały zbilansowane, 
policzone mieszkania opalane  jakimiś piecykami, policzone koszty. 
Naczelnik ZKO powiedział, że nie został to policzone, danych ZGM w ogóle nie zna. 
Nie mamy zdiagnozowanej też kwestii związanej z ubóstwem energetycznym. Dodał, 
że niezależnie od tego jak podejdzie do tego Sejmik, projekt naszej uchwały jest jak 
najbardziej zasadny. Kolejna kwestia, to kto skontroluje czy dany mieszkaniec 
dokonał tej wymiany.  

 Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany przy 1 głosie wstrzymującym                            
i 1 głosie przeciw.  

Radny Benedykt Krzyżowski zapytał ile szkół mamy w gminie, które są opalane 
węglem. 
Naczelnik ZKO powiedział, że nie ma takiej wiedzy, Może wypowiedzieć się jedynie                           
w sprawie OPS. Mamy 10 jednostek, 3 są opalane gazem, pozostałe węglem.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że już kilkukrotnie prosił, aby złożyć wniosek do 
PSG o przyłączenie OSP do sieci gazowniczej. Prosił także, aby złożyć wniosek dla 
szkoły.  
Przewodniczący RM powiedział, że w ubiegłym roku zakończyliśmy 
termomodernizację placówek oświatowych i we wszystkich robiliśmy nowe kotłownie 
dostosowane do wymogów wynikających z ustawy antysmogowej. Nie ma sensu 
wyrzucanie nowej kotłowni i zastąpienie jej gazową.  
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Radny Gabriel Breguła powiedział, że jeżeli chodzi o budynek OSP to jest tam stary 
kopciuch, a jeżeli chodzi o szkołę to są tam zamontowane piece IV klasy. 
Pełnomocnik Grzegorz Wolnik powiedział, że w tej chwili wymiana sprawnych                         
i spełniających wymogi kotłów byłaby absurdem. Nie ma przeszkód, żeby zgłosić                       
na zaś chęć przyłączenia szkoły. Mamy stermomodernizowane prawie wszystkie 
placówki oświatowe. Dziś Burmistrz wyraził zgodę dwóm dyrektorom o to, żeby 
przystąpili do gazyfikacji.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że nie chodzi tu o wyrzucenie dobrych kotłów. 
Nitki obok szkoły nie ma, więc jeżeli taki wniosek jest złożony, to jest to szansa dla 
sąsiadów, że ktoś wyraża chęć.  
 
Przewodniczący Komisji  powiedział, że na stronie urzędu były konsultowane 
stawki za śmieci dla odbiorców indywidualnych w wysokości 29,50 zł. Zapytał czy my                         
w najbliższym czasie będziemy podejmować taką uchwałę.  
Naczelnik GO powiedziała, że rzeczywiście na stronie pojawił się projekt uchwały                 
w sprawie stawek. Jednak zarządzenie to został uchylone. Co nie oznacza, że te 
stawki nie ulegną zmianie. Jesteśmy po podpisaniu i paru dniach funkcjonowania 
nowej umowy na śmieci. Stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych 
odpadów to 656,64 zł. O 134 zł więcej niż w poprzedniej umowie. Jeżeli chodzi                        
o poziom odebranych odpadów to jesteśmy już na poziomie ubiegłego roku, a mamy 
dopiero 10 grudnia. Stawka jaką otrzymaliśmy w przetargu jest najniższa, jeśli chodzi 
o sąsiednie gminy. Poinformowała także, że nadzór prawny uchylił procedowane                    
w październiku regulaminy. Przytoczyła zarzuty zawarte w rozstrzygnięciu. Wyjaśniła 
sporne kwestie.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że są to sprawy na tyle ważkie dla naszej 
gminy, że na pewno będziemy o tym dyskutować na następnych Komisjach. 
Radny Marek Szczech powiedział, że firma Pre Zero odbierając ostatnio bioodpady 
nie zostawiła worków.  
Naczelnik GO powiedziała, że faktycznie doszło do tego. Jest tak dogadana z firmą, 
że przy odbiorze kolejnej frakcji odpadów mieszkańcy dostaną  worki na bio.  
 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że w budżecie na 2021 rok są zapisane środki 
na wykup gruntów. Zapytał czy są to środki na konkretne wykupy. Niektórzy długo już 
na to czekają.  
Naczelnik Wydziału MG Katarzyna Pyszny powiedziała, że  nie są to środki na 
konkretne drogi. Są to ogólnie zabezpieczone pieniądze, mamy kolejkę oczekujących 
i ma nadzieję, że uda się część tego zrealizować. 
 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy nowa firma odbierająca śmieci ma zgodę na 
wszystkie kody na wywóz nieczystości.  
Naczelnik GO powiedziała, że oczywiście. Jest to firma wpisana do rejestru 
działalności regulowanej i wszystkie kody odpadów znajdują się we wpisie.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


