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Protokół  

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 29 listopada 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Omówienie stanu prac nad uchwałą „antysmogową”. 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 

(druk V/484). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485). 

5. 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 zaproponował przesunięcie punktu 2. przed „sprawy 

różne”, tak aby rozpocząć od opiniowania projektów uchwał, a następnie poddał pod 

głosowanie porządek posiedzenia po zmianie      

(ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).  

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 

(druk V/484). 

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485). 

4. Omówienie stanu prac nad uchwałą „antysmogową”. 

5. Sprawy różne. 
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Ad. 2. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 (druk V/484). 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił Panią Skarbnik o krótkie wprowadzenie. 

Skarbnik Województwa, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, powiedziała, że Wieloletnia 

Prognoza Finansowa (WPF) spełnia warunki ustawy o finansach publicznych, jest 

wydłużona do 2030 roku z uwagi na rozłożenie w czasie zadłużenia województwa. 

Zadłużenie jest ujęte w pewne karby, warunek relacji indywidualnego zadłużenia do 

maksymalnego jest spełniony. Wśród przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska jest 

15 zadań. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, wobec braku pytań poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały 

(ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 2). 

 

Ad. 3. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu 

Województwa Śląskiego na 2017 rok (druk V/485). 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił Panią Skarbnik o krótkie wprowadzenie. 

Skarbnik Województwa, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, powiedziała, że projekt 

budżetu województwa śląskiego na 2017 rok jest uszczegółowieniem pierwszego roku 

WPF. Są to zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska. Udział wydatków 

w ogólnych wydatkach rośnie kwotowo i procentowo w stosunku do lat ubiegłych 

(ze względu na wydatki inwestycyjne). Jeśli chodzi o tabelę zadań, na które zabrakło 

środków, to znalazła się w niej budowa budynku wielofunkcyjnego w Śląskim Ogrodzie 

Zoologicznym. Nie ma tam rozstrzygnięcia przetargu, prace nie są zaawansowane. 

Oprócz tego Parki Krajobrazowe (niewielka kwota 81 tysięcy zł) – remonty. Być może 

rozliczenie roku 2016 pozwoli na realizację zadań z tej „listy rezerwowej”. 

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

wydział jest głównym poborcą opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt „LIFE”, 

w którym wydział uczestniczy, ma na celu inwentaryzację źródeł emisji, co ma związek 

z programem ochrony powietrza. Jednostki podległe też uczestniczą w projektach 
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„LIFE”. Budżet co roku jest bardzo podobny, co wynika z przepisów, nakładających 

obowiązki, które trzeba realizować. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zapytał, czy w związku z sezonowością zatrudnienia w Ogrodzie Zoologicznym 

i wzrostem stawek wynagrodzeń, uwzględniono te czynniki w planie na 2017 rok. 

Skarbnik Województwa, pani Elżbieta Stolorz-Krzisz, potwierdziła, że uwzględniono 

wnioski jednostek w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, wobec braku pytań poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały 

(ZA – 7, PRZECIW – 1, WSTRZYMAŁ SIĘ – 1). 

 

Ad. 4. 

Omówienie stanu prac nad uchwałą „antysmogową”. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił o zabranie głosu Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska. 

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

prace Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji są bardzo intensywne. Założenia 

wypracowane przez Zespół wkrótce będą przekazane marszałkowi. W pierwszym 

kwartale 2017 roku projekt uchwały z uzasadnieniem powinien być przekazany do 

opiniowania gminom, tak aby jeszcze w sezonie grzewczym trafił pod obrady Sejmiku. 

Jeśli chodzi o założenia, to uchwała powinna objąć zasięgiem całe województwo, bez 

wyjątków (jak w Krakowie), bo powietrze nie zna granic. Głównym elementem jest 

próba wyeliminowania mułów i flotokoncentratów. Według różnych danych nawet 

2 mln ton mułów i flotokoncentratów sprzedaje się do gospodarstw domowych i tam 

spala. Nie ma możliwości wpływu na dystrybutorów tych paliw odpadowych, można 

jedynie zakazać ich używania i stosowania. Instytuty mające duże doświadczenie 

w zakresie badania węgla, przekażą dane na temat parametrów pozwalających 

wyeliminować muł i flotokoncentrat. Kolejnym elementem jest kwestia źródła spalania, 

czyli kotła. 30 września pojawił się projekt Ministra Rozwoju, który od 1 stycznia 2018 

na terenie całego kraju wprowadza rygorystyczny zakaz kupna kotła poniżej klasy 

piątej. W 2020 roku pojawi się rozporządzenie „Ecodesign”, które na terenie Unii 

Europejskiej wprowadzi normy powyżej klasy piątej. Reguluje ono również tzw. normy 

NOx, tzn. emisja z kotła nie będzie mogła przewyższać określonego poziomu. Minister 
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Energii, w porozumieniu z Ministrem Środowiska i Ministrem Rozwoju rozpoczął prace 

nad kwestią regulacji jakości paliw sprzedawanych na terenie kraju, ale nie wiadomo, na 

jakim są etapie. Co do innych zapisów, które znajdą się w uchwale „antysmogowej”, 

największym problemem jest brak norm, jeżeli chodzi o emisję dla kotłów do 1MW. 

Uchwała ma objąć też te nieuregulowane kotły. Po inwentaryzacji być może okaże się, że 

uchwała zaproponowana przez Zespół będzie musiała być w niektórych regionach 

województwa zaostrzona. Może to wynikać ze specyficznego ukształtowania terenu, 

z koncentracji miast, gdzie emisja jest bardziej widoczna. Z ostatnich danych WIOŚ za 

rok 2015 wynika, że jeżeli chodzi o pyły, to normy były przekroczone rzadziej, niż 

w roku 2014. Wynika to z tego, że średnia temperatura w 2015 roku była wyższa 

o 4 stopnie w stosunku do roku 2010. Ale wystarczy trochę więcej mrozu i zaraz 

problem będzie widoczny w raportach. 

Założenia przewidują okresy przejściowe dla niektórych rozwiązań. W przypadku 

nowych domów, powinna być konieczność stosowania kotłów klasy piątej. Dla 

inwestycji, których realizacja trwa (np. nieodebrane budynki), będzie czas na 

dostosowanie się do tych realiów. Jeżeli chodzi o kwestię wieku kotłów na terenie kraju, 

to szacunki są różne. Jest bardzo dużo kotłów pozaklasowych i „samoróbek”, trwa 

dyskusja, ile czasu dać na wymianę tych kotłów. Należy zabezpieczyć tych, którzy 

korzystali z dotacji na kotły trzeciej i czwartej klasy, nie można ich zmusić do wymiany 

kotła w ciągu najbliższych 3-4 lat. Przez okres żywotności kotła będzie możliwość 

korzystania z niego (np. 10 lat), a potem wymiana na klasę piątą lub lepszą. Pozostają 

jeszcze użytkownicy kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów” (a jest ich najwięcej). 

Wymiana to ogromne koszty z punktu widzenia gmin i samych mieszkańców, i trzeba 

będzie wypracować programy pomocowe, zaangażować MOPSy i poszukać źródeł 

finansowania. WFOŚiGW będzie ruszał na początku 2017 roku z kolejną akcją wymiany 

kotłów dla osób fizycznych. Również Narodowy Fundusz pracuje nad programem, ale 

nie są znane jego założenia (prawdopodobnie pożyczki). Gminy otrzymują pieniądze 

z opłat za korzystanie ze środowiska, to też może być źródło dofinansowania. 

Po przekazaniu marszałkowi założeń skupimy się na uzasadnieniu. W opracowaniu 

profesora Gąsiora porównano dane z alertów ze stacji WIOŚ z danymi z NFZ – jeżeli jest 

przekroczenie w danej stacji, to wśród mieszkańców danej gminy zwiększa się 

zachorowalność na specyficzne choroby związane ze złą jakością powietrza (choroby 
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układu krążenia, układu oddechowego, astmy, alergie). Wpływ zanieczyszczenia 

powietrza jest ewidentny, więc jest z czym walczyć. 

W latach 90-tych dość mocno ograniczono wpływ przemysłu na emisję. Emisja pyłów 

w latach 90-tych była na poziomie 200 tysięcy ton w skali roku, obecnie jest dużo niższa. 

Ponad 60% problemów z jakością powietrza generują sami mieszkańcy. Pokazują to 

w zależności od pory roku wykresy ze stacji pomiarowych WIOŚ. 

Tabela wyników pomiarów pyłu zawieszonego w 2015 roku stanowi załącznik do 

protokołu. 

W pierwszym kwartale przyszłego roku projekt zostanie skierowany do prac Komisji 

i Sejmiku, takie jest też oczekiwanie ze strony marszałka województwa. Do wydziału 

wpływa coraz więcej apeli ze strony radnych różnych gmin, włodarzy gmin 

i mieszkańców, są petycje o przyspieszenie prac nad uchwałą „antysmogową”. Czas 

pokaże, jaki będzie ona miała kształt, ale podchodzimy do tematu kompleksowo i będą 

wskazane wszystkie zagrożenia z punktu widzenia możliwości wyeliminowania źródeł 

emisji. Trzeba się jednak także liczyć z realiami i przewidzieć jakieś ramy czasowe 

akceptowane i wykonalne. Działania Zespołu są powiązane czasowo z aktualizacją 

Programu ochrony powietrza, ale uchwała będzie podjęta (a potem być może będą 

zmiany do uchwały, co jest naturalnym procesem). Są także potrzebne akcje edukacyjne, 

pomoc organizacji pozarządowych, które od kilku lat zwracają uwagę na problem niskiej 

emisji. Potrzeba jednak kilkunastu lat na osiągnięcie widocznych efektów, to jest 

poprawy warunków życia mieszkańców. Problem dotyczy całego województwa i jest to 

wyzwanie dla wszystkich. 

Na następnym posiedzeniu Komisji pokazane będą konkretne założenia, wstępny kształt 

uchwały, jeszcze przed konsultacją z radcami prawnymi. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zapytał o zagrożenie płynące z emisji spalin samochodowych, czy są 

dyskutowane założenia w tym zakresie. 

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

prawo ochrony środowiska nie daje możliwości oddziaływania na przemysł 

i samochody. Odniesienie do tego tematu znajduje się w Programie ochrony powietrza. 

Są w gminach pomysły budowy parkingów, aby zostawiać samochody i przesiadać się na 

komunikację miejską (centra przesiadkowe). Niska emisja jest w tej chwili czynnikiem 

najistotniejszym, ale temat spalin nie będzie zapomniany. 
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Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Janusz Wita, zapytał, czy 

w założeniach do uchwały brany jest pod uwagę kontekst planowania przestrzennego, 

i czy korzystanie z sieci ciepłowniczej mogłoby być rozwiązaniem priorytetowym. 

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

przywołał prawo ochrony środowiska, które nie daje możliwości prawnych, aby 

wpływać na planowanie przestrzenne. Zanieczyszczenia nie mają jak wydostać się 

z miasta. Priorytety są wskazane w Programie ochrony powietrza. Byłoby najlepiej, 

gdyby centra miast podpięte były w całości do sieci ciepłowniczej, ale to wymaga zmian 

na poziomie krajowym. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Janusz Wita, zauważył, że 

należy wspierać finansowo takie możliwości, opracować odpowiednie mechanizmy. 

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

z dotacji korzystają tylko ci, którzy i tak wymieniliby kotły, są to osoby zorientowane 

w temacie. Nie ma zachęty dla ludzi biednych, których nie stać nawet na wkład własny 

konieczny przy staraniu się o dotację. Program ochrony powietrza będzie wskazywał te 

problemy. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef 

Kubica, podkreślił znaczenie edukacji, już od przedszkola. Drugą kluczową sprawą jest 

budowa parkingów, a trzecią – filtry na kominach. Poza tym ciepłownie, dotacje, zachęty. 

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

jeśli chodzi o podłączenie domu do sieci ciepłowniczej, to koszt może wynieść nawet 

20 tysięcy zł, a koszt utrzymania w ciągu roku – od 7 do 9 tysięcy zł. Nie można do tego 

zmusić, tak samo jak do zakładania filtrów. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Janusz Wita, powiedział, że 

może lepiej przyjąć założenie, że palić można obojętnie czym, ale ważne, co będzie 

wychodzić z komina. 

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

byłby problem z egzekucją takich przepisów. Poza tym, największa emisja pyłów 

następuje przy rozpalaniu, a filtr działa dopiero od pewnej temperatury spalin. Jest 

także kwestia bezpieczeństwa takich filtrów i niebezpieczeństwa zaczadzenia 

(zapychanie). 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan 

Jarosław Makowski, powiedział, że diagnoza co do szkodliwości smogu i jego znaczenia 
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dla ludzi jest bardzo dobrze opracowana. Powstają raporty polskie i międzynarodowe, 

świadomość jest duża. Pytanie brzmi, na ile ta uchwała zaproponuje rozwiązania, na 

które nas stać i które rzeczywiście będą wdrażane i przełożą się na poprawę jakości 

powietrza. Czy mamy świadomość, ile jest tzw. „piecuchów”, czy są policzone? Czy 

województwo jest w stanie wdrożyć program, który będzie finansował wymianę? Ważna 

jest także świadomość wpływu smogu na zdrowie – czy koszt leczenia jest w jakiś 

sposób policzony? Oprócz tego, smog nie zna granic. Czy jest współpraca z władzami 

miast w zakresie transportu samochodowego, który jest zmorą województwa? 

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

trwają prace nad określeniem parametrów paliwa, które można stosować. Było też 

rozważane rozwiązanie, aby można było palić czymkolwiek i w czymkolwiek, ale 

z zachowaniem określonych parametrów tego, „co wychodzi z komina”. Być może 

zostanie to wprowadzone w postaci wariantowej, tzn. do wyboru przez mieszkańca. 

Problem polega na tym, czy prawnie da się w uchwale umieścić oba rozwiązania (zakaz 

stosowania mułów, filtry na kominach). Najlepiej byłoby zakazać sprzedaży paliw 

odpadowych, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który traktuje muły jak 

pełnoprawne paliwo. Wcześniej muły trafiały do elektrowni, do kotłów, które sobie 

z tym radzą. 10-12 milionów ton paliwa jest spalane w gospodarstwach domowych 

w Polsce, z tego szacuje się, że 2 miliony ton to muły. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef 

Kubica, powiedział, że Ministerstwo Środowiska przygotowuje przepisy w kwestii 

zakazania stosowania mułów. 

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

opracowanie, według którego w Polsce jest milion kotłów, w tym urządzenia zwane 

potocznie „kominkami”. W familokach są jeszcze piece do gotowania, jest ich bardzo 

dużo, jest to bolączka centrów miast. Jest to problem z technicznego punktu widzenia, 

ponieważ przestarzałe przewody kominowe wymagałyby budowy od nowa, a ponadto 

do instalacji kotła klasy piątej potrzeba pomieszczenia, obwarowanego przepisami 

budowlanymi (w familokach nie ma na to miejsca). Kotłów do wymiany jest bardzo dużo 

i są to bardzo duże koszty. Jeśli chodzi o oszacowanie wpływu na zdrowie i koszty, to są 

to miliardy złotych bezpowrotnie traconych (absencje, choroby, konieczność leczenia – 

lekarstwa, hospitalizacje). Wystarczyłoby to na wymianę kotłów. 
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W Zespole są przedstawiciele wszystkich subregionów województwa. Jest potrzeba 

wyjścia w teren z założeniami do uchwały, spotkań jest bardzo dużo i są apele, aby 

przyspieszyć działania w sprawie uchwały „antysmogowej”. Ważna jest edukacja, 

nagłośnienie, że w województwie śląskim też są podejmowane takie działania, jak 

w Krakowie. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan 

Jarosław Makowski, podkreślił, że wszystkie argumenty powinny się pojawić 

w debacie publicznej. 

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

spalanie mokrego, niesezonowanego drewna jest problemem. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Janusz Wita, zapytał, czy 

jeśli w perspektywie jest wyeliminowanie paliw odpadowych, to czy są jakieś analizy 

dotyczące tego, czy w ogóle wystarczy wtedy lepszych paliw? Czy są fizyczne szanse 

zastąpić jedne paliwa drugimi, czy trzeba będzie importować? 

p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tekeli, przyznał, że w tej 

kwestii jest potrzeba głębokiej analizy i dyskusji. Założenia pokażą, w jakim kierunku 

pójść, wystąpimy także do spółek węglowych z prośbą o dane, tak aby nie wprowadzać 

czegoś, co nie będzie egzekwowalne.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał 

Gramatyka, zapytał o plany kampanii społecznej, nakierowanej na dzielnice, gdzie 

problem jest najbardziej widoczny, czy są na to zabezpieczone środki. 

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

jest pomysł wystartowania w konkursie, ale nie ma określonego kierunku, w jakim 

trzeba pójść. Nie należy się powielać w miejscach, gdzie kampania już trwa. W projekcie 

„LIFE” z Małopolską także przewidziano część edukacyjną. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał 

Gramatyka, podkreślił, że aby przekonać ludzi, potrzebny jest naprawdę mocny, 

trafiający do wyobraźni przekaz. 

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

ponieważ na wszelkie pomysły potrzebne są pieniądze, wydział stara się startować 

w możliwie największej liczbie projektów (np. INTERREG wspólnie z Czechami). 
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Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zauważył, że samorządy subregionu zachodniego bardzo mocno włączyły się 

w kampanię antysmogową, jest tam realizowany dobrze przygotowany projekt. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan 

Jarosław Makowski, przypomniał, że jednym z priorytetów niedawno przyjętej 

uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi jest niska emisja. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Michał 

Gramatyka, zauważył, że kluczowe jest dotarcie do konkretnych osób, których problem 

dotyczy. Bardzo dużo dobrego robi w tej sprawie kościół, jest to bardzo dobry kanał 

dotarcia do ludzi. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, 

zaproponował, aby założenia do uchwały „antysmogowej” poddać pod dyskusję i obrady 

Sejmiku na styczniowej sesji. 

 (Propozycja zyskała aprobatę członków Komisji, wniosek został złożony na ręce 

Przewodniczącego Sejmiku.) 

 

Ad. 5. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poinformował, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 

przekazał raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”, jest on 

również do pobrania ze strony internetowej Inspektoratu. 

Wskutek wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik 


