
Protokół Nr 11/2011

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

w dniu 12 grudnia 2011 r.

Na posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  oraz  zaproszeni  goście  wg 
załączonej  listy  obecności.  Obrady  prowadził  Przewodniczący  Komisji  -  radny 
Ryszard  Jonderko, który  powitał  wszystkich  obecnych,  a  następnie  przedstawił 
porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie spraw związanych z gospodarką śmieciową  na terenie gminy – 

informacja na temat dzikich wysypisk.
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia  -  głosowało 
5 radnych.

Ad. 3
Członkowie Komisji zapoznali się z: 
- projektem  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz
- projektami uchwał finansowych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Uwag do treści w/w projektu oraz pozostałych projektów ujętych w porządku obrad 
nie zgłoszono.

Ad.4
Piotr Łuc Dyrektor ZDiSK poinformował, że sprawy dot. odbioru odpadów w całości 
przejął  Komart,  natomiast  ZDiSK  nadal  zajmuje  się  likwidacją  dzikich  wysypisk. 
Dzikie  wysypiska, które pojawiały się w określanych miejscach zostały zlikwidowane, 
obecnie nie  ma dzikich wysypisk,  są porzucone śmieci  najczęściej  przy drogach, 
które w miarę możliwości zostają usuwane. 
Następnie  omówił  sprawy  związane  z  gospodarką  odpadami  na  terenie  gminy 
w aspekcie wejścia w życie nowej ustawy tzw. „śmieciowej”. Trwają w tym temacie 
szkolenia,  spotkania  informacyjne.  Rozporządzenia  wykonawcze  prawdopodobnie 
wejdą w  życie na przełomie stycznia/lutego przyszłego roku.

Ustalono, że na przełomie stycznia/lutego 2012 r. odbędzie się w tym temacie 
wspólne  posiedzenie  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa,  Leśnictwa 
i  Gospodarki  Gruntami  z  Komisją  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego.



Ad. 5
Przewodniczący  Komisji pytał  o  termin  opracowania  regulaminu  dotacji  do 
przydomowych oczyszczalni.
Cecylia  Grzybek  Naczelnik  Wydz.  EiZ poinformowała,  że  wersja   robocza  jest 
opracowana, są kwestie które wymagają skonkretyzowania np. czy dotacje obejmą 
wszystkich mieszkańców, czy tylko tych miejscowości które nie są objęte w projekcie 
planu aglomeracji.  Dodała, że w aglomeracji  też są miejsca gdzie kanalizacja nie 
będzie realizowana.  

Komisja zwracała uwagę o jak najszybsze opracowanie regulaminu dotacji do 
przydomowych oczyszczalni.

Przewodniczący Komisji zgłosił pytanie dotyczące zbiornika Tama.
Naczelnik Wydz. E i Z poinformowała, że prowadzone jest postępowanie w sprawie 
wydania  oceny  oddziaływania  na  środowisko. Kompania  Węglowa,  aby  uzyskać 
zgodę  na  rozbiórkę,  musi  otrzymać  pozwolenie  wodno-prawne,  które  poprzedza 
otrzymanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  ze  względu  na  to, 
89że  przebudowa  będzie  dotyczyła  zmiany  koryta  Bierawki  jak  również  budowy 
nowego  koryta  od  okularu  gdzieś  od  połowy  starego  zbiornika.  Koryto  Bierawki 
będzie przedłużone do miejsca, gdzie jest w tej chwili  zapora, takie są zamierzenia. 
Na  dzień  dzisiejszy  Burmistrz  GiM  wydał  decyzję  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach,  która  nakazuje  Kompani  Węglowej  wykonanie  raportu  oceny 
oddziaływania na środowisko. Ponieważ raport dotyczy terenów lęgowych ptaków, 
raport  musi  być  dosyć  obszerny  i  szczegółowy,  prawdopodobnie  analiza  będzie 
trwała  przez  najbliższy  rok.  Zakres  tego  raportu  uzgodnił  RDOŚ.  Po  uzyskaniu 
raportu i   przeprowadzeniu konsultacji  społecznych wydaje się decyzję. Kompania 
Węglowa  będzie  mogła  przystąpić  do  uzyskania  pozwoleń  wodno-prawnych 
i uzyskania pozwolenia na budowę, czyli  rozbiórki tamy,  cała ta procedura będzie 
trwała, co najmniej 2 lata.
Następnie  przedstawiła  pismo  Kombinatu  Koksochemicznego  „Zabrze”  S.A. 
informujące  o  rzeczywistej  wielkości  emisji  substancji  do  powietrza  ze  źródeł 
i emitorów Koksowni „Dębieńsko”. 

Ad. 2
Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji w dniu 17 listopada 2011 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 4 radnych. 
Protokół  Nr  10/2011  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  z  Komisjami  Gospodarki 
Komunalnej  i  Ładu Przestrzennego oraz Komisji  Działalności,  Promocji  i  Rozwoju 
przyjęto 3 głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
 

Na tym posiedzenie zakończono.  

Protokołowała:
Alina Kuśka      

            Przewodniczący Komisji

            radny Ryszard Jonderko
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