
Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 12 stycznia 2015 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Opiniowanie projektów uchwał.  

3. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Ad.1 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek otworzył posiedzenie Komisji i przywitał Członków Komisji i przybyłych gości. 

Pan Przewodniczący zaproponował o wprowadzenie do otrzymanego porządku 

punktów o zmianie Członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oraz o uszczegółowienie zagadnień o 

projektach uchwał na najbliższą sesję Sejmiku. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

2. Zaproponowanie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Lubliniec (druk V/27). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Miedźno (druk V/28). 

5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Myszków (druk V/29). 

6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji 

Wodzisław Śląski (druk V/30). 

7. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka wniósł zapytanie do punktu 



2 zaproponowanego porządki posiedzenia. Kiedy wynikła kwestia tak nagłej zmiany 

Członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW? 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek wyjaśnij, że nie jest to nagła sprawa. Wynika to z Prawa Ochrony Środowiska, 

w którym to w artykule 400 f zapisano, że Rady Nadzorcze Wojewódzkich Funduszy 

liczą po 7 osób. Jednym z Członków tej Rady ma być osoba wydelegowana przez Komisję 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego (Przewodniczący 

Komisji, lub jego Zastępca).  

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz, 

dodała również, iż zmiana ta wynika z ustawy. Wyjaśniła, że kadencja poprzedniego 

Członka Rady, Pana Ormańca, wygasła, wraz z wygaśnięciem mandatu Radnego Sejmiku 

Województwa Śląskiego. Komisja powinna zaproponować Sejmikowi kandydaturę 

Przewodniczącego Komisji, lub jego Zastępcy, na Członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW.  

Nie może być w Radzie vacatu, bo ustawa tak jest skonstruowana.  

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka podziękował z odpowiedzi, jednak 

uszczegółowił swoje pytanie: skąd wynika, że to taka nagła decyzja, aby dziś nad tym 

zagadnieniem debatować? Porządek przesłany był inny.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek wyjaśnił, że nie ma pośpiechu z tym. Jeśli nie będzie Państwa woli, aby dziś 

na ten temat debatować, to nie będzie tego punktu w porządku posiedzenia.  

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

dodała, że ustawa nie precyzuje, że to Komisja ma delegować. To Sejmik musi 

oddelegować uchwałą Przewodniczącego Komisji, lub Zastępcę, w celu uzupełnienia  

odpowiedniej liczby Członków Rady Nadzorczej WFOŚiGW. 

Nie można było tego zrobić wcześniej, gdyż Komisje nie były już ukonstytuowane. 

Zawsze było taką praktyką, że to Komisja wskazywała osobę, do Rady Nadzorczej 

WFOŚiGW.  

Prawdopodobnie wcześniej nie zwrócono na to uwagi, gdyż to jest automatycznie 

nadawane.   

 

Pan Przewodniczący poprosił o przyjęcie zaproponowanych zmian porządku 

posiedzenia Komisji.  

 



Głosowanie:  

ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1. 

 

Ad.2 

Zaproponowanie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zwrócił się do Członków Komisji, aby przedstawili kandydatury na Członka 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Dodał, że zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Komisje 

ma reprezentować Przewodniczący, lub jego Zastępca.  

Członek Komisji, Pan Michał Gramatyka, jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

zgłosił kandydaturę Pana Bronisław Karaska- Przewodniczącego Komisji.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapytał, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?  

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

dodała, że zwyczajowo tak było, że w poprzedniej kadencji, Przewodniczący Komisji był 

Członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW, ale jako reprezentant samorządu 

gospodarczego.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za wskazanie jego osoby, jako kandydata. Przyjął tą propozycję.  

Poprosił jednocześnie o głosowanie nad tym punktem porządku. 

 

Głosowanie:  

ZA – 7, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 2. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lubliniec 

(druk V/27). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek oddał głos Panu Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, w celu 



wprowadzenia w temat. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Witold Klimza zwrócił się 

do Członków Komisji,  z prośba o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lubliniec.  

Zgodnie z Prawem Wodnym, Sejmiku uchwalają zmiany w Aglomeracjach.   

Aglomeracja zgodnie z prawem, jest to teren, który wymaga skanalizowania, czyli 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.  

Należy wytyczyć obszar, na którym zamieszkuje minimum 2000 mieszkańców 

/wskaźnik RLM/. Wskaźnik koncentracji powinien wynosić minimum 120 mieszkańców 

na kilometr nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.  

Kiedyś Aglomeracje były wyznaczane Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego. Pierwszy 

raz Aglomeracja Lubliniec była wyznaczona takim rozporządzeniem w 2007 roku. 

Zrównoważona liczba mieszkańców wynosiła 37 829 RLM. Wobec zmieniających się 

okoliczności, Burmistrz Gminy i Miasta Lubliniec, przestawił zaktualizowaną propozycję 

planu Aglomeracji Lubliniec. Różnice polegają na zmianie wielkości terenów 

aglomeracji, dla których wskaźnik koncentracji nie osiągnął wymaganego poziomu.  

Obecnie równoważna liczbą mieszkańców wynosi 27 153 RLM. 

Członek Komisji, Pan Arkadiusz Grabowski zapytał, jaki teren został wyłączony? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Witold Klimza 

w odpowiedzi, powiedział iż w dokumentacji podano jedynie, że wcześniej RLM 

wynosiła ok. 37 tysięcy mieszkańców, zaś obecnie wynosi ok. 27 tysięcy. 

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka zapytał jakie jest taktyczne znaczenie 

powstania aglomeracji?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Witold Klimza wyjaśnił, 

iż jest kilka powodów dlaczego powstaje taka aglomeracja. 1. łatwiejszy dostęp 

do środków finansowych, pozyskiwanie dotacji z funduszy. 2. na podstawie 

wyznaczonych aglomeracji, Rząd przyjmuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. Jest to wykaz aglomeracji, które zostały przyjęte, oraz inwestycji, które 

należy poczynić, aby dostosować Polskę do dyrektyw Unii Europejskiej.  

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka dopytał więc, co znaczy zapis, że w Lublińcu 

nie zakłada się dodatkowych inwestycji?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Witold Klimza  wyjaśnił, iż 

dyrektywa jest już wprowadzona.  



Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

dodała, że w myśl dyrektywy o oczyszczaniu ścieków, każdy kraj powinien wyznaczyć 

umownie aglomeracje, dla których są wyznaczone oczyszczalnie ścieków. Przyjmuje się 

standardowo, że 1 mieszkaniec produkuje tyle, a tyle ścieków. Muszą one być 

oczyszczane w sposób zbiorczy.  

Przepisy nakazują, że wszystkie skupiska ludności powyżej 2 000 mieszkańców, muszą 

być wyposażone w oczyszczalnie ścieków. Obecnie przyjmuje się 10 000 RLM. Stopień 

pilności oczyszczania ścieków, postępuje zgodnie z wielkością aglomeracji.  

Należy brać pod uwagę zagrożenie dla wód powierzchniowych.  

Na początku samorządu otrzymały jasny komunikat, aby wyznaczać aglomeracje, aby 

spełnić kryteria unijne. Należało zgłaszać aglomeracje do Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w domyśle – bo wtedy łatwiej będzie dostać środki 

unijne na wypełnienie tych kosztownych przedsięwzięć.  

Kryteria wyznaczenia aglomeracji nie są precyzyjne, gdyż technologie oczyszczania 

ścieków, oraz radzenie sobie ze ściekami przez naturę, jest dość miękki i wymaga 

dobrego rozeznania. Było wtedy wzmożenie w wyznaczeniu aglomeracji, jak 

największych, bo w takiej kolejności aglomeracje te miały dostawać pieniądze. 

Wojewoda nie mógł bardzo precyzyjnie weryfikować, czy teren objęty aglomeracją 

nie jest za duży, czy za mały. Powstało bardzo dużo aglomeracji, których nie dałoby się 

przystosować do potrzeb, nawet za 200 lat. Nie było takich zdolności inwestycyjnych. 

Ani w Europie, ani na świecie nie przyjmuje się, żeby do każdego domu była 

poprowadzona kanalizacja. Są to zbyt drogie inwestycje, a późniejsza eksploatacja tego 

jest również zbyt duża.  

Zbliża się termin kiedy Unia Europejska zacznie sprawdzać na co zostały wydane 

pieniądze. Zaczęto więc racjonalnie wyznaczać aglomeracje. Tam gdzie zabudowa jest 

rozproszona i nie ma tak zwanej koncentracji domów, nie opłaca się budować 

kanalizacji.  

Jesteśmy obecnie w czasie procesu racjonalizowania tych aglomeracji. 

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka zapytał o wskaźnik 120 osób na 1 kilometr 

kanalizacji. Czy jest to wskaźnik przyjęty dla Polski, czy obowiązuje na całym świecie? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

odpowiedziała, że przyjmuje się, że jest to racjonalny wskaźnik, który powoduje 

koncentracje ilości ścieków i opłacalności. Jest to dyrektywny wskaźnika. Poniżej tego 



wskaźnika nie można dostać dofinansowania ze środków unijnych. 

Członek Komisji, Pan Arkadiusz Grabowski zapytał o przepustowość oczyszczalni 

w Lublińcu (średnia wynosi 7 500 m3 na dobę). Czy to jest przelicznik na 1 mieszkańca? 

Czy nie jest to zbyt mała przepustowość? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

odpowiedziała, że najczęściej były oczyszczalnie przeprojektowana. Zdarzało się 

bowiem tak, że przepustowość była zbyt duża, ścieki było rozcieńczone, a co za tym idzie 

źle się to oczyszczało. Proces biologiczny trudny był do utrzymania.  

Mniejsza przepustowość oczyszczalni ścieków może być tylko dla zdrowia. 

Członek Komisji, Pan Janusz Wita zapytał, jak wyznaczanie aglomeracji ma się do linii 

demarkacyjnej? Czy jest to zawarte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

w nowym programowaniu nie ma w ogóle oczyszczalni ścieków. Wszystko teraz jest 

w Regionalnym Programie Operacyjnym. Kiedyś zawyżano aglomeracje, bo myślano, że 

z krajowego funduszu szybciej dostaną jak z regionalnego.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podziękował za wszystkie pytania i udzielanie odpowiedzi. Poprosił 

o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwał. 

 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Miedźno 

(druk V/28). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapytał, czy do tego punktu są jakieś pytania? Wspomniał, że jest to na tej 

samej zasadzie co wcześniejsza aglomeracja.  

Nie wniesiono uwag, więc Przewodniczący poprosił o głosowanie nad projektem. 

 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 



Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Myszków 

(druk V/29). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek również zapytał o uwagi do tego projektu. Nie wniesiono żadnych uwag. 

Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji w celu przyjęcia projektu uchwały. 

 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wodzisław 

Śląski (druk V/30). 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapytał czy są pytania do tego projektu? 

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka zapytał, czy Wydział Ochrony Środowiska 

ma wiedzę na temat posiadanych środków finansowych przez samorząd Wodzisławia 

Śląskiego, do wykonania odpowiedniej liczby kilometrów?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Witold Klimza  

odpowiedział, że środki finansowe nie są przedmiotem rozpatrywania przez Wydział 

Ochrony Środowiska. Gmina musi jedynie wykazać obszar, który ma być niezbędnie 

objęty w ramach aglomeracji. Po stronie gminy leży pozyskanie pieniędzy na wykonanie 

sieci kanalizacyjnej. Wyznaczenie aglomeracji nie gwarantuje uzyskania środków 

finansowych.  

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

dodała, że są prowadzone duże projekty, aby gminy mogły pozyskać potrzebne środki 

finansowej na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Jednocześnie tereny, które 

nie wchodzą w skład aglomeracji, mogą także pozyskać pieniądze na przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. W przypadku Aglomeracji Wodzisław Śląski, to tereny 

Marklowic, Radlina i Gorzyc są objęte takimi projektami.  

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka zapytał również jakie są konsekwencje 



dla gminy, która złoży wniosek o wyznaczenie aglomeracji, aby być porządku wobec 

dyrektyw unijnych, ale nie wykonana tych postanowień z powodu braku funduszy. 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

wyjaśniła, że Komisja Europejska może nałożyć kary. Stroną zobowiązań traktatowych 

jest kraj, ale zadanie oczyszczania ścieków jest zadaniem gminy. Dlatego to na gminę 

będą nałożone kary.  

Członek Komisji, Pan Tadeusz Gruszka dopytał Panią Marszałek, od kiedy miałyby się 

zacząć kontrole? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

odpowiedziała, że kontrole mogą zacząć się od 2015 r., ale tak naprawdę na 2017 rok 

powinny być gminy gotowe. To Komisja Europejska losowo wybierze miejsca kontroli.  

Procedowanie w trybie kontrolnym jest dość długie.  

Członek Komisji, Pan Adam Gawęda zgłosił błąd w druku, gdyż Wodzisław Śląski 

nie jest na prawach powiatu.  

Zapytał również, czy aglomeracja dotyczy w całości gminy Radlin? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

odpowiedziała, że zgodnie z mapką załączoną do projektu uchwały.  

Aglomeracja nie musi być wyznaczona w ramach granic administracyjnych. 

Członek Komisji, Pan Adam Gawęda zapytał również czy każda gmina za swój odcinek 

sieci kanalizacyjnej odpowiada? 

Członek Zarządu Województwa - Członek Komisji, Pani Gabriela Lenartowicz 

odpowiedziała twierdząco. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek podsumowując dyskusje, stwierdził, że należy zgłosić autopoprawkę do tego 

projektu uchwały. Następnie zwrócił się do Członków Komisji w celu przyjęcia projektu. 

 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Ad. 7 

Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 



Karasek zaproponował na początek termin kolejnego posiedzenia na 9 lutego 2015 r. 

o 15.30. 

Członek Komisji, Pan Adam Gawęda stwierdził, że ten termin pokrywa się z feriami 

w województwie śląskim. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek przed feriami nie będzie jeszcze materiałów na sesję 16 lutego. Zapytał, czy 

ktoś z Członków Komisji nie będzie mógł uczestniczyć w tym posiedzeniu? 

Nikt nie zgłosił uwag. 

Pan Przewodniczący zaproponował temat następnego posiedzenia. Będzie 

to zatwierdzenie planu pracy na cały rok, aby następnie Sejmik mógł przyjąć ten plan na 

sesji.  

Posiedzenie w lutym, przedstawione będzie Sprawozdanie z prac Wydziału Ochrony 

Środowiska za rok 2014, oraz zapoznał Członków Komisji z zakresem kompetencji tego 

wydziału. 

Pan Przewodniczący Karasek zapytał dyrektorów Wydziału Ochrony Środowiska, czy 

są w stanie przygotować takie sprawozdanie na następne posiedzenie Komisji? Spotkało 

się to z akceptacją ze strony wydziału. 

Pan Przewodniczący zapytał zatem Członków Komisji, czy akceptują taki temat 

na kolejne posiedzenie? 

Członek Komisji, Pani Barbara Dziuk dodała, że również chciała zaproponować temat 

posiedzenia Komisji – Analiza gospodarki odpadami. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek stwierdził, że ten temat również jest ważny, ale nie chce wprowadzać tego 

tematu razem na jednym posiedzeniu, gdyż komisja trwałaby kilka godzin. Można ten 

temat wprowadzić w kolejnych miesiącach.  

 

Głosowanie:  

ZA – 10, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0. 

 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zaprosił Członków Komisji na spotkania, które organizuje Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy 

ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.  



 15.01.15 r., Katowice (budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, 

ul. Jordana 18, sala nr 402, IV piętro) - dla gmin Regionu II 

 19.01.15 r. Jastrzębie-Zdrój (Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 

sala sesyjna na I piętrze) - dla gmin Regionu III i IV 

 20.01.15 r. Częstochowa (Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna 

na tzw. niskim parterze) - dla gmin Regionu I 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek zapytał, czy są jeszcze jakieś tematy w sprawach różnych? 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Pan Maciej Thorz zaproponował wizytę 

w Zabrzu, w Instytucie Chemii. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Bronisław 

Karasek potwierdził chęć zorganizowania posiedzenia wyjazdowego w Zabrzu. 

Wobec wyczerpania porządku, Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarski Wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła  

Małgorzata Wojtczyk  


