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Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 17 października 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 29.08.2016 r.  

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 19.09.2016 r.  

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wyznaczenia Aglomeracji Blachownia (druk V/465). 

5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wyznaczenia Aglomeracji Poręba (druk V/466). 

6. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził quorum i omówił porządek 

posiedzenia. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia  

(ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).  

 

Ad. 2, 3. 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 

29.08.2016 r.  

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 

19.09.2016 r.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zapytał, czy Członkowie Komisji wnoszą uwagi do treści protokołów 

z posiedzeń Komisji z 29 sierpnia i 19 września br. Wobec braku uwag poddał protokoły 

pod głosowanie: 
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Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 

29.08.2016 r.      (ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 

19.09.2016 r.      (ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 4, 5. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Blachownia (druk V/465). 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Poręba (druk V/466). 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, wobec braku pytań poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał: 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Blachownia (druk V/465).          (ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Poręba (druk V/466).                    (ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 6. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, przypomniał o wspólnym posiedzeniu Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 21.10.2016 r. 

o godz. 14.00. 

p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tekeli, zapowiedział 

wysłanie do Radnych – Członków Komisji wszystkich ankiet złożonych przez firmy 

zainteresowane budową spalarni odpadów. Celem spotkania dwóch Komisji jest 

zapoznanie Członków z technologiami termicznego przekształcania odpadów. Zarząd 

liczy na opinie Radnych w tej kwestii. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, powiedział, że na posiedzeniu Komisji będą przedstawiciele firm oraz Zarząd 

Województwa. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał 

Gramatyka, oraz Członek Komisji, pan Grzegorz Gaża, zapytali, jakich decyzji 

oczekuje się od połączonych Komisji, oprócz zapoznania się z materiałami. 
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Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, wyjaśnił, że nie będą podejmowane żadne decyzje. Chodzi o zapoznanie się 

z potencjalnymi inwestorami, sprawdzenie, czy są oni rzeczywiście przygotowani do 

ewentualnych inwestycji. Decyzję o wyborze konkretnej firmy i miejsca będzie 

podejmował Zarząd. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał 

Gramatyka, zwrócił uwagę, że nie wiadomo, jakie Radni mają kompetencje do oceny 

takich prezentacji, nie ma możliwości sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Mamy tylko 

informacje z ankiet i to, co firmy same o sobie powiedzą. Rodzi się pytanie, jakie są 

oczekiwania względem Komisji. Komisja nie ma kompetencji do przygotowania 

rekomendacji. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poinformował, że do wiadomości Komisji wpłynęło kilka pism – będą one 

rozesłane do Członków Komisji. Pan Przewodniczący poprosił Dyrektora Wydziału 

Ochrony Środowiska o krótką informację na temat prac Zespołu ds. ograniczania niskiej 

emisji. 

p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tekeli, powiedział, że 

Zespół ds. ograniczania niskiej emisji spotkał się już wielokrotnie. 24 października 

planowane jest spotkanie z przedstawicielami Kraju Morawsko-Śląskiego w kwestii 

rozwiązań stosowanych już w Czechach, które można by zaadaptować na grunt polski. 

Dodatkowo odbędzie się też dyskusja na temat rozwiązań niemieckich, które też można 

by zastosować w uchwale „antysmogowej”.  

Jeżeli chodzi o samą uchwałę „antysmogową, to zidentyfikowano problemy, które 

istnieją w związku z jakością powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, od września-

października do lutego-marca. Głównymi zagadnieniami, którymi zajmie się Zespół, są 

dwie uchwały antysmogowe. Pierwsza dotyczyłaby nowobudowanych budynków 

(wymóg klasy kotła, który byłby zainstalowany), a druga wskazywałaby, jaki kocioł, 

jakie paliwo oraz jaki czas dać na ewentualną wymianę kotłów na kotły odpowiedniej 

klasy. Z punktu widzenia wymiany kotłów bardzo ważne są aspekty ekonomiczne. Trwa 

bardzo dobra współpraca z gminami, które wskazują problemy i próbują je rozwiązywać 

na swoim terenie (np. aktywność Burmistrza Żywca po raporcie WHO). Udało się 

wypracować stanowisko i przesłać je do Ministrów Środowiska, Energii i Rozwoju 
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w zakresie norm jakości paliw i klas kotłów, które powinny być wprowadzone na 

terenie kraju. 

Jeśli chodzi o kwestię uchwały „antysmogowej” w zakresie nowobudowanych 

budynków, to jest projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 30 września br. 

w sprawie norm jakości dla kotłów małej mocy. W proponowanym projekcie znalazły 

się normy emisyjne dla kotłów od 1 stycznia 2018 r. Te normy wskazują, że minimalna 

klasa kotła, która będzie mogła być stosowana jako źródło ciepła, to jest klasa piąta – 

kotły najwyższej jakości. Te kotły mają paliwo przeznaczone tylko dla tych kotłów, miały 

i muły nie będą tam trafiać. Potrzebne jest jeszcze rozporządzenie Ministra Energii, 

które wskaże normy jakości paliw.  

Zespół omówił także zapisy uchwały „antysmogowej” (kwestia zapisów dotyczących 

kontroli, uzgadnianych z subregionami województwa). Dokonuje się wymiany 

doświadczeń, „dobrych praktyk” (np. współpraca Straży Miejskiej z MOPSem, gdy 

w czasie kontroli zauważany jest problem biedy). Zespół przedyskutował także 

wstępnie projekt dotyczący edukacji na terenie województwa. Określono możliwe 

kanały dystrybucji wśród 35 osób w Zespole (np. przedstawiciele związków 

zawodowych, kościołów). Zdefiniowano potrzeby, konieczne jest opracowanie 

programu ochrony powietrza – jest to jeden z elementów, który będzie uzupełniał 

uchwałę „antysmogową”. Program będzie obejmował inwentaryzację i modelowanie, 

które pokaże, jaki wariant na terenie województwa rozwiąże problemy z powietrzem 

(czy np. wystarczy wymiana kotłów na klasę czwartą lub piątą). Należy zadziałać tak, 

aby w ciągu kilkunastu lat jakość powietrze się poprawiła. Wkrótce ruszy przetarg na 

opracowanie tego typu dokumentu. Dodatkowym wzmocnieniem jest udział 

w krakowskim projekcie LIFE, który jest dobrym źródłem informacji o modelowaniu 

i inwentaryzacji źródeł emisji. Gminy otrzymają narzędzie, które pomoże im 

w weryfikacji, co jest spalane w danym gospodarstwie domowym – metodologię, która 

w łatwy sposób będzie możliwa do wykorzystania przez strażnika miejskiego czy 

urzędnika gminy sprawdzającego, czy w danym gospodarstwie domowym pali się 

odpadami. Będzie metodologia dla tworzyw sztucznych i innych najbardziej 

popularnych odpadów. 

Dobrze byłoby, gdyby uchwała „antysmogowa” zaczęła obowiązywać przed przyszłym 

sezonem grzewczym. Największy problem stanowi aspekt ekonomiczny, w projekcie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju jest ocena skutków ekonomicznych tych regulacji. 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad programem, 

który miałby wspomóc wymianę kotłów. Fundusze wojewódzkie też będą się musiały 

w to włączyć. Nasz Fundusz pilotażowo przeprowadził już jedną taką akcję, spotkała się 

ona z dużym odzewem. W przyszłym roku planowana jest kolejna akcja – jest ważne, 

aby mieszkańcy wiedzieli, że mogą skorzystać z dotacji. Kocioł klasy piątej to wydatek 

rzędu kilku tysięcy złotych. Zrzeszenie producentów kotłów popiera wprowadzenie tego 

rozporządzenia. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, wskutek wyczerpania porządku obrad zakończył posiedzenie Komisji 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik 


