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Protokół  

ze wspólnego posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego 

w dniu 19 października 2016 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Przedstawienie wyników ankietyzacji podmiotów zgłaszających chęć realizacji 

instalacji termicznego przekształcania odpadów – Wydział Ochrony Środowiska. 

3. Przedstawienie informacji o realizowanych bądź planowanych inwestycjach 

termicznego przekształcania odpadów (m.in. stan realizacji, finansowanie) – 

Przedstawiciele podmiotów ankietyzowanych.  

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, otworzył wspólne posiedzenie Komisji, przywitał Członków Komisji, Zarząd 

Województwa oraz pozostałych gości. Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia – został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.2. 

Przedstawienie wyników ankietyzacji podmiotów zgłaszających chęć realizacji instalacji 
termicznego przekształcania odpadów – Wydział Ochrony Środowiska. 
 
Pan Przewodniczący oddał głos pani prof. Lidii Siei z Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych, która przedstawiła prezentację na temat instalacji termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych w projekcie Planu gospodarki opadami dla 

województwa śląskiego na lata 2016-2022 wraz z wynikami ankietyzacji. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że 

w prezentacji przedstawiono propozycje projektantów Planu gospodarki odpadami, 

natomiast nie ma obowiązku przyjęcia tych propozycji, stąd idea spotkania połączonych 

Komisji, aby te bardzo ważne sprawy dotyczące gospodarki odpadami w takim gronie 
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przedyskutować, z możliwością zadawania pytań nie tylko projektantom planu, ale 

i firmom, które są zainteresowane.  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, oddał głos przedstawicielom firm, które przysłały ankiety. 

 

Ad.3. 

Przedstawienie informacji o realizowanych bądź planowanych inwestycjach termicznego 
przekształcania odpadów (m.in. stan realizacji, finansowanie) – Przedstawiciele 
podmiotów ankietyzowanych.  
 

W odniesieniu do przesłanych przez siebie ankiet informacje przekazali kolejno 

przedstawiciele firm: 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (p. ……………………) 

(Członek Zarządu Województwa Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, ponownie zwrócił uwagę, 

że w prezentacji są propozycje, uzasadnione, ale nie wiążące, firmy nie powinny myśleć 

o „pozostałych 30 tysiącach”, ale w puli jest całe 500 tysięcy Mg/rok przepustowości.) 

 PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. Konopiska (p. …………………) 

 CEMA ENERGY Sp. z o.o. Chorzów (p. ……………………..) 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gliwice (p. ………………….) 

 Mustang Usługi Wielobranżowe M. Pierzchała, ROT S.C. K. Tyrała, E. Hulek 

Gliwice (p. ……………………) 

 Investeko S.A. Świętochłowice (p. ………………..) 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o. Ruda Śląska (p. ……………………) 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o. Ruda Śląska/ENERIS (p. ……………………) 

 Fortum Silesia S.A. – dawniej Fortum Zabrze S.A. (p. ………………….) 

 Energo-EKO I S.A. Jastrzębie Zdrój (p. …………………………..) 

/Na posiedzeniu Komisji nie było przedstawiciela Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych 

Sp. z o.o./ 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zachęcił zebranych do zadawania pytań. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, poprosił o udzielenie głosu obecnym na posiedzeniu osobom protestującym 

przeciw takim inwestycjom. 

Przedstawicielki Stowarzyszenia Rudzianie Razem, pani /………………………/ oraz 
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pani /……………………./, powiedziały, że dla mieszkańców Rudy Śląskiej ważna jest 

sprawa bliskości lokalizacji planowanej spalarni (około 1 km). Mieszkańcy obawiają się 

zagrożeń i mają zastrzeżenia do budowy instalacji przez firmę DROGOPOL EKOPARK Sp. 

z o.o. Ruda Śląska wraz z firmą ENERIS. Nie podjęto dialogu społecznego 

z mieszkańcami. Nie są oni informowani o planach budowy spalarni odpadów 

komunalnych i osadów ściekowych. Mieszkańcy oczekują transparentności. Petycja 

złożona do władz miasta Ruda Śląska jest podpisana przez ponad 3 tysiące osób. Drugą 

instalacją w pobliżu jest instalacja Fortum, w okolicy ma być zbudowana jeszcze trzecia 

instalacja. Jest to głos mieszkańców, których podpisy nadal są zbierane. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, zwrócił uwagę, że ten etap 

to dopiero etap dyskusji nad tym, co powstanie. W omawianej bardzo dogodnej 

lokalizacji o zapis w Planie gospodarki odpadami starają się trzy niezależne od siebie 

firmy: DROGOPOL, Fortum i Węglokoks. Nie powinno pozostać wrażenie, że z jakichś 

powodów protest dotyczy tylko jednej z nich. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, dodał, że trwa etap konsultacji w Zarządzie 

Województwa i z Radnymi Województwa, następnym etapem po przyjęciu przez Zarząd 

są konsultacje społeczne, wtedy będzie możliwość wypowiedzi i uczestnictwa 

w konsultacjach, które odbędą się we właściwym czasie. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, poprosił o informację na temat trybu wybierania proponowanych instalacji. 

Nie były brane pod uwagę kwestie środowiskowe. Inwestorzy deklarują, że instalacje 

będą działać zgodnie z normami, ale są tutaj reprezentowane różne technologie. Czy 

przy wyborze instalacji była brana pod uwagę technologia i jej wpływ na 

zanieczyszczenie środowiska? Ponadto większość inwestorów chce budować instalacje 

w centralnej części województwa i może dojść do sytuacji, że będzie ich tutaj kilka. 

Oprócz tego powstaje pytanie, czy instalacja badawcza, pilotażowa firmy Investeko S.A. 

w Świętochłowicach, która już funkcjonuje bądź jest na etapie rozruchu, nie powinna 

być uwzględniona w Planie. 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wyjaśniła, 

że do Planu gospodarki odpadami zaproponowano instalacje na różnym etapie 

przygotowania. Żeby wstępnie zakwalifikować pewne inwestycje, jako główne 

kryterium przyjęto stan zaawansowania inwestycji. Jeżeli instalacja ma decyzję 
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środowiskową i w związku z tym raport oddziaływania na środowisko, to jest 

jednoznaczne z tym, że inwestycja spełnia wszystkie wymagania środowiskowe. 

Instalacja Investeko jest doświadczalna i nie wchodzi do Planu ze swoim małym 

potencjałem, natomiast firma zgłosiła budowę podobnej inwestycji na zasadach 

komercyjnych dla Katowic, zlokalizowanej przy instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania w Katowicach. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, zwrócił się do przedstawiciela Investeko S.A. z pytaniem, co stanie się 

z instalacją w Świętochłowicach po zakończeniu etapu doświadczalnego. 

Prezes Zarządu Investeko S.A. Świętochłowice, pan /………………………/, potwierdził, 

że instalacja jest doświadczalna, niekomercyjna, na jej podstawie, zgodnie ze 

zobowiązaniem wobec Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, będzie prowadzona edukacja, że tego typu rozwiązania mogą stanowić 

ciekawą alternatywę w stosunku do klasycznych instalacji, spalarni rusztowych. Obiekt 

ma funkcję demonstracyjną i edukacyjną, nie będzie funkcjonował komercyjnie, bo jest 

za mały – instalacja będzie przerabiała około 1 tysiąca ton odpadów rocznie w kilku 

cyklach demonstracyjnych, a nawet gdyby pracowała na maksymalnej wydajności 2 400 

ton, to i tak, z uwagi na swoją wielkość, z punktu widzenia uwarunkowań 

ekonomicznych nie ma szans być instalacją komercyjną (minimum 15 – 20 tysięcy ton 

rocznie). 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, zwrócił uwagę, że na terenie województwa śląskiego jest różny poziom 

zanieczyszczenia środowiska. W Rudzie Śląskiej zanieczyszczenie jest wysokie, 

np. przekroczony poziom pyłu zawieszonego. Lokalizacja w takich miejscach nowych 

inwestycji sprawi, że oprócz tego, że będą spełniać swoją rolę, podniosą stan 

zanieczyszczenia. Czy prowadzono analizy pod tym kątem? Instalacje mimo posiadania 

odpowiednich filtrów są inwestycjami, które oddziałują negatywnie na środowisko. 

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

terenie całego województwa jest problem z jakością powietrza, działa na tym polu 

powołany przez pana marszałka Zespół. Głównym problemem jest niska emisja  sektora 

komunalno-bytowego. Przy staraniu się konkretnej instalacji o pozwolenie 

zintegrowane, będzie następować kompensacja – tyle nowych zanieczyszczeń, ile będzie 

wprowadzonych, tyle musi z rynku zniknąć. Na etapie projektowania planu ważną rolę 

odgrywają decyzje środowiskowe, na podstawie których stwierdza się, czy na terenie 
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danej gminy można tego typu instalację wybudować. Postępowanie dotyczące decyzji 

środowiskowej odbywa się z udziałem społeczeństwa, każde stowarzyszenie może się 

włączyć w takie postępowanie. 

Do zagospodarowania jest 500 tysięcy ton odpadów, zgłaszających chęć budowy było 

prawie 20. Dzisiaj są z nami inwestorzy, którzy przysłali ankiety i są w stanie coś więcej 

powiedzieć na temat swoich inwestycji. Bardzo ważne z punktu widzenia inwestycji jest 

ich finansowanie i aspekty środowiskowe. Przy dobrym biznes-planie takiej instalacji 

trzeba się zastanowić, co stanie się z ciepłem, które powstaje, energią elektryczną – na 

każdym etapie taka decyzja musi się opłacać, jest potrzebna minimalna moc przerobowa 

takiej instalacji. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych przygotował propozycję 

trzech rozwiązań, firm, które deklarują chęć budowy lub już ją rozpoczęły. Pytanie do 

inwestorów wymienionych w dokumencie brzmi, kiedy budowa mogłaby ruszyć i kiedy 

jest planowane jej zakończenie. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że oczekiwałby danych na temat aktualnego stanu środowiska 

w poszczególnych lokalizacjach i wpływu tych instalacji na zmiany tego stanu, prognoz 

tego wpływu. Jest to istotna kwestia, która w procesie podejmowania decyzji powinna 

być brana pod uwagę (nie tylko kwestie ekonomiczne i stanu zaawansowania). Drugą 

kwestią jest kwestia akceptacji społecznej takich inwestycji. Lokalizacja tego typu 

instalacji na terenach bardziej odległych od zabudowań mieszkalnych jest bardziej 

akceptowalna społecznie niż lokalizacja w bliskim sąsiedztwie dużych osiedli 

mieszkaniowych. Kolejna kwestia to technologie – jest ich kilka, dobrze byłoby wiedzieć, 

jaki mają one wpływ na środowisko. Przepisy unijne mówią, że tego typu inwestycje 

mogą być realizowane z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik.  

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na inwestycje wynikające z modernizacji istniejących 

ciepłowni, np. Fortum. Likwiduje się emisję ze starych, wyeksploatowanych, 

zanieczyszczających źródeł, a w to miejsce buduje się inną instalację. Jest to argument 

istotny w procesie podejmowania decyzji. Oprócz tego informacja jednego z inwestorów 

o generowaniu przez inwestycję 400 nowych miejsc pracy nie uwzględnia informacji 

o miejscach pracy, które zostaną zlikwidowane przy zastąpieniu starej instalacji nową. 

Takie informacje, dotyczące akceptacji społecznej i kwestii środowiskowych, byłyby 

istotne w procesie podejmowania decyzji. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że dzisiaj zadaniem jest wskazanie 
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instalacji, które Zarząd przyjmie i podda konsultacjom społecznym. Podkreślił, 

że dyskusja o wpływie instalacji na środowisko nie dotyczy zebranych, ponieważ wpływ 

ten jest badany w trakcie wydawania decyzji środowiskowej przez wyspecjalizowane 

podmioty (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska), nie należy wchodzić w ich 

kompetencje. Celem przedstawicieli samorządu województwa śląskiego jest 

doprowadzenie do tego, aby w województwie powstały instalacje termicznego 

przekształcania odpadów i osiągnięte zostały wskaźniki związane z utylizacją odpadów.  

Pan Kazimierz Karolczak poprosił inwestorów o informację, czy mają zabezpieczone 

środki na finansowanie inwestycji, czy są w stanie to udowodnić i przedstawić 

dokumenty w tym zakresie. Od paru lat do Planu gospodarki odpadami są wpisane dwie 

instalacje, które do tej pory się nie wybudowały (CEMA ENERGY oraz Energo-EKO 

z eksperymentalną technologią zgazowania). Czy podmioty prowadzą konsultacje 

społeczne? Jaka jest odległość od zabudowań? Czy będzie możliwość utylizacji osadów? 

W województwie powinna powstać przynajmniej jedna instalacja z możliwością 

termicznego przekształcania osadów ściekowych. 

Poszczególne firmy udzieliły odpowiedzi: 

 Investeko S.A.: istotnym dowodem jest fakt, że wybudowaliśmy instalację i mamy 

w tym zakresie silne kompetencje; jesteśmy spółką giełdową z zapleczem 

i możliwością pozyskania środków; w przyszłym roku zaczniemy etap realizacji; 

proponujemy instalację niedużą, która ma szanse ze względu na technologię, 

zagospodarowuje ona problem osadów ściekowych i odpadów lokalnie; 

lokalizacja w istniejącej infrastrukturze gospodarki wodno-ściekowej 

i gospodarki odpadami; 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o.: firma ma zabezpieczenie, realizuje plan 

modernizacji całego źródła, którego częścią jest jednostka, która zostanie 

wybudowana. Węglokoks wyłożył ogólnie na modernizację śląskiego przemysłu 

ponad 1 miliard 200 milionów złotych. Węglokoks Energia ma w tej chwili 

nadpłynność i zabezpieczy środki inwestycyjne na ten cel; 

 Mustang Usługi Wielobranżowe M. Pierzchała, ROT S.C. K. Tyrała, E. Hulek: żeby 

pozyskać decyzję środowiskową (np. dla kompostowni odpadów zielonych), 

trzeba być w planie inwestycyjnym, nie ma innej możliwości; firma ma źródła 

finansowania; 

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

nie ma przeszkód, aby uzyskać decyzję środowiskową, dla kompostowni odpadów 
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zielonych są inne przepisy, tutaj jest mowa o zupełnie innych inwestycjach) 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: nie będzie problemu 

z finansowaniem, miasto i gmina Częstochowa jest zainteresowana takim 

obiektem; odbyły się rozmowy z firmami na temat projektów, jest rozważana 

także instalacja MBP; większym zmartwieniem niż kwestie finansowe jest 

problem pomijania subregionu północnego w dyskusji; 

 CEMA ENERGY Sp. z o.o.: jest zapewnione finansowanie w wysokości 300 

milionów złotych, budowa ruszy w chwili zatwierdzenia Planu; 

 Fortum Silesia S.A.: 670 milionów złotych jest zabezpieczone, inwestycja jest 

bezpieczna, oddanie do eksploatacji – jesień 2018 roku, pierwsze próby 

rozruchowe w kwietniu-maju 2018 roku; 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: posiada środki dla sfinansowania całego 

projektu (przesłano listy potwierdzające z ING); 400 miejsc pracy to nie sam 

zakład, ale cała strefa wokół zakładu; ten projekt daje jedyną realną możliwość 

rozwiązania problemu z osadami pościekowymi dla województwa śląskiego; 

zapraszamy mieszkańców do rozmowy; 

 Energo-EKO I S.A.: inwestycja jest w toku, zaangażowanie własnych środków 

finansowych sięga 45%, środki zabezpieczone przez akcjonariuszy spółki; próby 

planowane są na wrzesień 2017 roku, pełne otwarcie – grudzień 2017 roku; 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gliwice: inwestycja jest 

w pięcioletnim planie inwestycyjnym, wkład własny jest zagwarantowany; 

proces inwestycyjny jest prowadzony od wielu lat, na modernizację źródła 

wydano już ponad 100 milionów złotych; ta inwestycja jest dalszym etapem 

modernizacji źródła, czyli zastępujemy istniejący kocioł wodny nowym kotłem 

z turbiną, wprowadzając produkcję w skojarzeniu energii cieplnej i prądu; całość 

energii cieplnej będzie wykorzystywana na potrzeby mieszkańców; jeżeli będzie 

taka możliwość, będziemy aplikować o środki unijne; wkład własny jest 

zagwarantowany, a jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, to do tej pory były to 

kredyty z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 

dotacje unijne. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Jerzy Gorzelik, 

zapytał, czy inwestorzy ujęci w propozycji pani profesor planują także spalanie 

odpadów poprzemysłowych i jeśli tak, to skąd będą one pozyskiwane – czy będzie 

gwarancja, że nie z zagranicy. 
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 Energo-EKO I S.A.: jeżeli będzie potrzeba unieszkodliwienia odpadów 

poprzemysłowych, to tylko z naszego rejonu; 

 Fortum Silesia S.A.: podane 250 tysięcy ton dotyczy odpadów komunalnych, 

natomiast możemy spalać również odpady gospodarcze, na dzień dzisiejszy nie 

ma planów sprowadzania ich z zagranicy; 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: nie ma takich planów, tylko odpady 

komunalne; 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o.: utylizacją odpadów przemysłowych zajmuje się 

inna spółka z grupy; nie ma takich planów; 

 Investeko S.A.: tylko osady pościekowe i odpady komunalne, lokalnie z uwagi na 

wielkość;  

 Mustang Usługi Wielobranżowe M. Pierzchała, ROT S.C. K. Tyrała, E. Hulek: 

współspalanie odpadów resztkowych i komunalnych; 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: tylko odpady 

komunalne; 

 CEMA ENERGY Sp. z o.o.: tylko odpady komunalne. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, otworzył dyskusję. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Zbigniew 

Przedpełski, powiedział, że wojewódzki Plan gospodarki odpadami to podstawowy 

dokument dotyczący planowania gospodarki odpadami na obszarze województwa, ten 

dokument powinien być przygotowany przez Urząd Marszałkowski na podstawie innego 

postępowania niż „licytacja” firm. Nie wydaje się, żeby radni byli w stanie wyrobić sobie 

pogląd na podstawie ustnej deklaracji przedstawicieli firm o stopniu zagwarantowania 

finansowania. Zwykle w postępowaniach administracyjnych pracuje się na 

dokumentach pisanych. Biorąc pod uwagę, że jest to podstawowy dokument planowania 

– mam wrażenie, że planowanie opiera się na zaakceptowaniu stanu, jaki zaistniał. 

Wojewódzki Plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z Krajowym planem 

gospodarki odpadami, a proces planowania został wprowadzony po to, żeby 

zoptymalizować niekorzystne oddziaływania na środowisko instalacji, które 

niewątpliwie niekorzystnie oddziaływują – termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych i niekomunalnych. Krajowy plan zawiera zalecenia co do zdolności 

oddziaływania na środowisko. Pytanie do autorów projektu Planu – jak ujęli zalecenia 

w tej prognozie? Założenia prognozy mają podstawowy wpływ na realizację założeń 
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Planu. „Podczas realizacji postanowień kpgo zaleca się przyłożenie uwagi do 

następujących kwestii: Należy przeanalizować plany realizacji nowych inwestycji 

infrastrukturalnych w aspekcie potrzeb i prognozowanej ilości odpadów. Na poziomie 

krajowym i wojewódzkim należy zweryfikować plany inwestycyjne szczególnie 

w przypadku budowy takich obiektów jak spalarnie odpadów. W przypadku wyboru 

lokalizacji pod budowę nowych obiektów gospodarki odpadami powinno się właściwie 

określić ich lokalizację mając na uwadze m.in. odległość od głównych źródeł powstawania 

odpadów oraz wrażliwość i cechy środowiska danej lokalizacji oraz jej sąsiedztwa. Należy 

także przeanalizować przebieg szlaków transportu odpadów. Lokalizacje inwestycji 

infrastrukturalnych powinny być analizowane pod względem cech środowiskowych oraz 

wrażliwości środowiska na danym terenie. Właściwe zlokalizowanie instalacji wpływa na 

ograniczenie jego negatywnych oddziaływań.” Kolejny punkt: „W przypadku gdy 

uzasadniona jest konieczność budowy spalarni odpadów, lub innego nie pożądanego 

społecznie obiektu gospodarki odpadami, w procesie inwestycyjnym należy zadbać o rzetelny 

proces konsultacji społecznych.” – przykład dbałości mieliśmy przed chwilą w wykonaniu 

jednego z Członków Zarządu. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że Zarząd 

zaproponował spotkanie połączonych Komisji, aby można było również potencjalnym 

inwestorom zadać pytania. Jest także aspekt społeczny i niezrozumiały jest pogląd, że to 

spotkanie jest niepotrzebne i powinno się inaczej odbywać, ponieważ odbywa się 

w możliwie najbardziej demokratyczny sposób. 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wyjaśniła, 

że podstawowym warunkiem była zgodność Planu z Krajowym planem gospodarki 

odpadami. W pierwszej wersji dokument był przygotowany w styczniu tego roku. Plan 

krajowy nie był gotowy do grudnia ubiegłego roku (jest opóźnienie – w sierpniu tego 

roku został dopiero zatwierdzony). Po zatwierdzeniu krajowego planu w ciągu dwóch 

tygodni zweryfikowano pierwszą wersję Planu i stwierdzono, że właściwie wszystkie 

zapisy planu krajowego są w zgodzie z tym, co zostało przygotowane w Planie 

wojewódzkim. Dzisiaj nie ma możliwości przedstawić całej analizy, która była 

wykonana: również prognoza i wszystkie elementy oceny stanu aktualnego, prognoza 

zbilansowania aktualnych mocy przerobowych w poszczególnych strumieniach 

odpadów. To wszystko zostało wykonane, natomiast dzisiejsze spotkanie jest na temat 

termicznego przekształcania. Te wstępnie zakwalifikowane instalacje wynikają z faktu, 
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że są praktycznie realizowane, a dwie instalacje zostały już wpisane w poprzedni, 

aktualnie obowiązujący Plan gospodarki odpadami. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że być może nie powinno się robić 

„licytacji”, kto jest lepszy, ale wynika to z konkretnego problemu, który ma 

województwo śląskie: do dzisiaj, mimo przyjęcia Planu gospodarki odpadami i wpisania 

dwóch instalacji, żadna z nich się nie wybudowała. Na chwilę obecną przygotowano 

propozycję Planu, zgodnie ze wszystkimi wymogami i Krajowym planem gospodarki 

odpadami. Zaproponowano, że te dwie instalacje pozostają w Planie, trudno im 

przeszkodzić dokończyć inwestycję i trzeba trzymać kciuki za ich powodzenie. Do tego 

Planu dołączyłby trzeci podmiot, firma Fortum na 250 tysięcy, która się już buduje i na 

pewno powstanie. Zdaniem części Zarządu województwa może się skończyć tym, że 

w województwie śląskim będzie tylko i wyłącznie jedna instalacja – firmy Fortum – ona 

zostanie wybudowana, a w zapewnienia inwestorów, którzy trzy lata budują instalację, 

osobiście nie wierzę. W związku z tym pytanie: gdyby się okazało, że nie można liczyć na 

te dwie instalacje, a chcielibyśmy, żeby w województwie były przynajmniej trzy 

instalacje, z czego jedna, która spala osady ściekowe (bo moim zdaniem to jeden 

z kluczowych argumentów w dyskusji), jakie ewentualnie następne instalacje mogłyby 

być zaproponowane przez panią, jako fachowca i osobę merytoryczną w tej dyskusji. 

Kwestia uwarunkowań środowiskowych, kwestia konsultacji społecznych jest 

rozpatrywana w innym trybie i innym miejscu i proszę nie używać argumentów 

ad personam w sytuacji, kiedy tego typu rzeczy są przewidziane. 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

odpowiedziała, że gdyby przyjąć założone kryteria jako główne, zasadnicze, to te 

instalacje, które są na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane w sensie 

przygotowania samej inwestycji. Wskazanie w tym momencie nie jest możliwe. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Grzegorz Gaża, zapytał 

o strumień odpadów z innych województw, ewentualnie czy są w innych 

województwach instalacje, które by odbierały odpady z naszego terenu, biorąc pod 

uwagę, że np. Jaworzno, gmina Miedźna, gmina Wilamowice już zgłosiły takie deklaracje, 

jeżeli chodzi o przynależność do RIPOKów. Drugie pytanie: jak duży jest strumień 

osadów pościekowych? 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

odpowiedziała, że w granicach 60 tysięcy ton w skali roku w przeliczeniu na suchą masę, 
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przy czym np. prezentowany dzisiaj projekt firmy DROGOPOL mówi o 120 tysiącach, ale 

odpadów uwodnionych. Gdyby inwestycja była zrealizowana, to strumień osadów 

ściekowych byłby zabezpieczony. 

Zalecenie Ministerstwa Środowiska jest takie, że każde województwo planuje w oparciu 

o strumień własnych odpadów. I tak rzeczywiście w każdym województwie są 

planowane te instalacje termicznego przekształcania, na podstawie analizy strumienia 

własnych odpadów. Było pytanie do Urzędu Marszałkowskiego ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, czy byłaby możliwość dostarczania 

odpadów z naszego województwa do planowanej instalacji w Oświęcimiu. Odpowiedź 

była negatywna z uwagi na to, że w tej chwili mamy na tyle potencjalnych możliwości, że 

nie ma potrzeby kierowania tego strumienia do innych województw. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Zbigniew 

Przedpełski, zauważył, że osady ściekowe bywają bardzo różne, zdarzają się osady 

z 25%-ową zawartością tablicy Mendelejewa, włącznie z większością metali ciężkich. 

Jaki będzie w przypadku poszczególnych instalacji dalszy proces postępowania 

ze spalonymi odpadami? 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wyjaśniła, 

że każda inwestycja musi posiadać w projekcie informacje dotyczące zagospodarowania 

pozostałości i w chwili uzyskiwania decyzji środowiskowej ten aspekt jest niezbędny. 

W przypadku inwestycji, które ubiegają się o uzyskanie decyzji środowiskowej, aspekt 

zagospodarowania pozostałości po spaleniu na pewno jest ujęty. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Zbigniew 

Przedpełski, zapytał, czy autorzy Planu ten aspekt uwzględniali. 

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

potwierdziła i dodała, że wykonawcy Planu nie mogą ingerować w decyzje 

uprawnionych organów, które wydają decyzje środowiskowe. W każdym przypadku, 

gdy podano, że jest decyzja środowiskowa, to na pewno jest ona uzyskana. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, w nawiązaniu do zaleceń z Planu krajowego poprosił o przekazanie analiz 

związanych z lokalizacją, ze szlakami transportu, z dostępem do źródła odpadów. Dzisiaj 

nie otrzymaliśmy żadnych informacji na ten temat, a jest to bardzo istotne, żeby np. 

odpady nie jeździły po całym województwie. 

Jeśli chodzi o strumień odpadów pościekowych – ma on wynosić 60 tysięcy ton, czy 

firma, która deklaruje 120 tysięcy ton będzie je sprowadzać z innych województw? 
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Nawiasem mówiąc, logo, które zastosowała firma DROGOPOL to logo województwa 

dolnośląskiego a nie śląskiego. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że przeglądając wszystkie propozycje  

i przysłuchując się dyskusji mógłby wskazać „faworytów” w sytuacji, gdyby dwie 

instalacje wpisane w Plan nie powstały. Pytanie do firm CEMA ENERGY, Energo-EKO 

i Fortum: czy potwierdzacie państwo złożone deklaracje oraz czy mogą sobie państwo 

wyobrazić kontynuowanie pracy z mniejszymi przerobami planowanymi mocy. 

Wiarygodna wydaje się firma Węglokoks (państwowa, ma przebudować 

elektrociepłownię i ten projekt będzie służył ochronie środowiska, co jest dla nas 

priorytetem), tak samo PEC Gliwice i DROGOPOL. Nie chcę składać propozycji, ale 

pytanie: czy trzy zaproponowane przez panią profesor firmy są w stanie się ograniczyć 

i czy ktoś z pozostałych inwestorów, których nie wymieniłem, uważa, że jest lepiej 

przygotowany. 

Poszczególne firmy udzieliły odpowiedzi: 

 Fortum Silesia S.A.: jeżeli dostaniemy mniejszy przydział odpadów, niż 250 

tysięcy ton, które daliśmy do dyspozycji do wojewódzkiego Planu gospodarki 

odpadami, to będziemy musieli to uzupełnić zarówno odpadami komunalnymi 

z innych województw, jak i tymi, które mamy w decyzji środowiskowej, czyli 

odpadami z przemysłu; 

 Energo-EKO I S.A.: zmniejszenie jest nieopłacalne, trzeba uzupełnić odpadami 

przemysłowymi, z innych województw albo z zagranicy. Nie ma uzupełnienia – 

nie ma inwestycji; 

 CEMA ENERGY Sp. z o.o.: w specyfikacji jest 120 tysięcy ton przetwarzania 

rocznie i takie będzie. 

Przedstawiciel instalacji MPB (p. ……………………, PPHU „KOMART” Sp. z o.o.) zwrócił 

uwagę, że jest duże oczekiwanie na instalacje termiczne, województwo śląskie 

w porównaniu z resztą kraju jest opóźnione. Istnieją obawy co do realizacji tych 

inwestycji, być może konieczne byłoby ustalenie jakiegoś terminu i zabezpieczenia 

finansowego, co pomogłoby ukształtować rynek. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że na 

wymaganie zabezpieczeń finansowych nie pozwala prawo. Jesteśmy zdeterminowani, 

żeby przyjąć takie rozwiązanie, które sprawi, że będzie maksimum przesłanek 
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i pewności, że fizycznie powstanie instalacja na terenie naszego województwa. 

W przeciwnym razie będą bardzo duże kłopoty ze strumieniem odpadów i stąd to 

spotkanie i te pytania. 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o.: jesteśmy jednostką dedykowaną, która przetwarza 

odpady w ciepło i energię elektryczną i nie może brać innego paliwa. Jest to duża 

różnica w porównaniu do jednostki wielopaliwowej, w której można spalać 

węgiel, biomasę, w zależności od ceny rynkowej. My wpisujemy się wprost 

w Plan gospodarki odpadami, przetwarzamy odpady z naszego rejonu, jest to 

konkretny łańcuch komunalny. Jeśli nasza jednostka nie będzie wpisana w Plan 

wojewódzki, w jej miejsce powstanie np. jednostka wielopaliwowa, taka, jaką 

buduje Fortum. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, zapytał, czy firmy ze 

względu na zawansowanie swojej inwestycji są w stanie zadeklarować, że termin 

zakończenia to będzie rok 2018, a nie 2020? 

 Energo-EKO I S.A.: na pewno tak, przedstawiciel wykonawcy gwarantuje, że 

rozruchy na gorąco będą we wrześniu, a pełna zdolność produkcyjna powinna 

być uzyskana w okolicach grudnia; 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, zapytał, czy gdyby termin określono na 2017, 

połowę 2018, a firma nie zrealizuje, to w tym momencie by wypadła i byłaby szansa dla 

następnego – czy byłaby zgoda na to? 

 Energo-EKO I S.A.: to jest decyzja do uzgodnienia, że jeśli nie uruchomimy do 

połowy 2018, to wypadamy; 

 CEMA ENERGY Sp. z o.o.: pierwsza połowa 2019 roku; 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: jeśli do 2018 roku nie 

wybudują, to wypadają – to te pozostałe 9 firm, które tu są, mogą powiedzieć, 

wpiszcie nas, a jak nie wybudujemy do 2020 roku, to wypadamy. Trzy lata są 

wpisani i nic nie zrobili i dostają kolejne lata, blokując innym. I jeszcze pytanie: 

jak te trzy spalarnie będą w całym województwie, podzielonym na 4 regiony – 

inne regiony będą zblokowane, jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych z POIiŚ, dlatego, że nie będzie u nich w regionie termicznej 

spalarni. Państwo mają decyzję, choć na początku mówiono, że nie ma tej decyzji. 

Region północny nie jest gorszym regionem od metropolii. Czy Urząd 
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Marszałkowski, Sejmik Województwa Śląskiego dołoży Częstochowskiemu 

Przedsiębiorstwu Komunalnemu do tego, żeby śmieci dowoził do metropolii? 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że to spotkanie jest poświęcone takim 

obawom, o których mowa, my też je mamy. W Plan gospodarki odpadami są wpisane 

dwie instalacje, co do których są wątpliwości, i stąd te pytania. Wydaje się, że firma, 

która zainwestowała 40 milionów złotych, i zostałaby wykreślona, miałaby słuszne 

pretensje. Budzi duże emocje fakt, że taka instalacja powstaje przez 3 lata. CEMA 

ENERGY mówi, że ma finansowanie, pozwolenia i potrzebuje następne 3 lata na budowę, 

to budzi to wątpliwości, bo proces inwestycyjny takiej spalarni nie trwa dłużej niż 1,5-2 

lata. Nie mamy innych możliwości zweryfikowania oczekiwań i możliwości inwestorów 

niż poproszenie o tego typu deklaracje. Jastrzębie jest zdeterminowane, zainwestowano 

40 milionów złotych, jest zgoda na poddanie się rygorowi terminu, że jeżeli nie 

wybuduje, to da szansę innym instalacjom – w przypadku Chorzowa tej determinacji nie 

widać. Moim zdaniem, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo wybudowania instalacji 

więcej niż jednej (na pewno powstanie instalacja firmy Fortum), te dwie instalacje 

powinny być wpisane, bo na tym etapie zaszliśmy za daleko, te firmy zostały już 

poprzednio wpisane. Jeśli chodzi o regiony – instalacja jest ponadregionalna i nie 

dotyczy żadnego regionu. Dokąd będzie się wozić, jest to bez różnicy, ale jest to 

argument, który warto wziąć pod uwagę, ale nie przesądzający. Spotykamy się 

i dyskutujemy po to, aby sprawić, żeby w województwie powstała więcej niż jedna 

instalacja i przynajmniej jedna spalająca osady ściekowe. Był pomysł, aby inwestor 

przedstawił gwarancje bankowe lub udowodnił, że posiada środki finansowe i pokazał 

stopień zaawansowania procesu inwestycyjnego, na podstawie zebranych dokumentów, 

pozwoleń, projektu budowlanego, podpisanej umowy z wykonawcami. To jednak 

wyklucza dyskusję, o której mówimy. Państwo z Częstochowy poza deklaracją nie mają 

nic. Nie wiadomo, czy w budżecie miasta są takie pieniądze zagwarantowane, żeby były 

na wkład własny. Gdyby decyzja była podjęta, to Zarząd skierowałby ją do konsultacji 

społecznych, a później dopiero do Komisji Środowiska projekt uchwały do głosowania 

w Sejmiku i decyzja polityczna. Poprzedni Zarząd przyjął Plan gospodarki odpadami 

z dwiema instalacjami, które do dzisiaj nie zostały wybudowane. 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o.: powstaje pytanie w odniesieniu do instalacji firmy 

Fortum, co będzie, jeżeli w kotle wielopaliwowym bardziej będzie się opłacało 

spalać miał niskokaloryczny, niż odpady – gdzie wtedy zostaną spalone te 
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zakontraktowane odpady? Jednostki powinny deklarować jakąś minimalną ilość 

odpadów i dzielić w regionie tak, aby koszty transportu odpadów, a szczególnie 

osadów ściekowych, były mniejsze. 

Jeśli chodzi o osady ściekowe, to jesteśmy zainteresowani inwestowaniem 

w instalację firmy Investeko we wszystkich miejscach, gdzie powstają osady 

ściekowe, po to, żeby uniknąć tych 25% tablicy Mendelejewa przy utylizacji tego 

rodzaju odpadów. 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: poruszamy się w limicie 500 tysięcy ton, 

to jest formalny zapis, ale realna potrzeba to jest co najmniej dwa razy więcej, to 

najlepiej wiedzą operatorzy zakładów MBP, dlatego tak istotne jest, aby w jak 

najkrótszym czasie ten limit wynikający z przepisów wypełnić (oraz osady 

ściekowe). 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, poprosił Zarząd o analizy dotyczące Krajowego planu gospodarki, 

szczególnie w zakresie lokalizacji, ochrony środowiska. Jeśli chodzi o osady ściekowe – 

w Planie szacuje się 60 tysięcy ton, DROGOPOL planuje w swojej instalacji 120 tysięcy 

ton – z tego wniosek, że z terenu województwa śląskiego nie będzie w stanie zapewnić 

sobie tych 120 tysięcy, a zatem skąd zagwarantuje sobie tę resztę i czy będą to osady 

ściekowe z innych województw? Proszę także DROGOPOL o wyjaśnienie kwestii 

finansowania: z jednej strony zapewniony wkład własny, z drugiej strony bank ING ma 

finansować, była jeszcze informacja o NFOŚiGW – kto gwarantuje finansowanie tej 

inwestycji? 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: 120 tysięcy ton to osady odwodnione, 

średnia zawartość suchej masy to jest około 20% tych osadów. Po wysuszeniu na 

trzech liniach suszarek taśmowych uzyskamy osad wysuszony – około 90% 

suchej masy, to jest pelet. 120 tysięcy sprowadzamy do 30 tysięcy ton, które będą 

poddane spaleniu. Co do finansowania, mamy wkład własny do wniesienia 

w formule „project finance”: 20-30% wnosi właściciel, reszta to finansowanie 

dłużne, czyli kredyty. Powinno być możliwe, aby część finansowania dłużnego 

pozyskać z NFOŚiGW. 

 Investeko S.A.: należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: przepisy są 

jednoznaczne – ci, którzy nie będą w planie, nie będą mogli korzystać ze środków 

unijnych, a ci, którzy będą – będą mieli możliwość i bardzo dobre parametry tego 

dofinansowania. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w województwie śląskim w stanie 
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zaabsorbować środki z możliwości, jakie daje POIiŚ. 

 Węglokoks Energia Sp. z o.o.: każdy, kto będzie inwestował, ma biznesplan, który 

zakłada marżę, czyli zysk, ponieważ większość z nas to spółki prawa handlowego 

i prowadzimy działalność rentowną. Jeżeli idziemy do banku z biznesplanem 

i pokazujemy, że mamy rentowne przedsiębiorstwo, to mamy gwarancję 

finansowania. 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: co do funduszy unijnych, to projekty 

rozpoczęte nie mogą dostać takiego dofinansowania. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, dlaczego spalanie osadów ściekowych jest uważane za lepszą 

metodę utylizacji niż np. proponowana metoda zgazowania? 

 DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS: nie padło stwierdzenie, że któraś jest 

lepsza, muszą to być tzw. technologie BAT (Best Available Technology), muszą 

gwarantować maksymalne bezpieczeństwo. Trzeba mieć świadomość, co się 

dzieje z osadami, które nie są poddawane termicznej utylizacji – trafiają na 

składowiska, są inaczej wykorzystywane. Bezwzględnie odzysk energetyczny 

osadów prowadzony w instalacjach zgodnie z dyrektywami unijnymi to 

najwłaściwsze z nimi postępowanie. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, podziękował firmom za uczestnictwo w spotkaniu i poprosił o pozostanie na 

sali Radnych Sejmiku oraz Zarząd Województwa. Następnie poprosił o zabranie głosu 

przedstawicieli Zarządu Województwa. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że dyskusja 

była dobra i potrzebna. Po wysłuchaniu wszystkich firm i po dyskusji wniosek przede 

wszystkim jest taki, że widać grupę firm przygotowanych do inwestycji (CEMA ENERGY, 

Energo-EKO, Fortum, PEC Gliwice, Węglokoks, ENERIS). 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że Zarząd zorganizował to spotkanie, 

ponieważ ma problem z tym, jakie instalacje wybrać, jak zagwarantować powstanie 

instalacji w województwie. Dwie firmy są w Planie od trzech lat. Powinno się je 

pozostawić, aby nie narażać województwa na roszczenia. Wpisanie rekomendowanej 

firmy Fortum na 250 tysięcy ton spowoduje, że zablokujemy wszystkie inne instalacje. 

Mówiąc o odległościach, nie mamy żadnego narzędzia weryfikacji, skąd będzie brany 
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strumień, źródło odpadów – czy z naszego województwa, czy spoza. Nie ma takich 

narzędzi. Jeżeli firma stwierdzi, że tańsze dla niej będzie spalanie miału węglowego, to 

będzie to robić i nie będzie zawracać sobie głowy Planem gospodarki odpadami. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, dodał, że również jeśli 

kaloryczność odpadów poprzemysłowych będzie większa, to z nich skorzystają, bez 

względu na wpis do Planu. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, wyraził opinię, że należy przyjąć profesjonalną 

opinię pani profesor, ale ze znakami zapytania. Można przyjąć pewne kryteria związane 

z możliwością wybudowania instalacji (uwiarygodnienie finansowania, pozwolenia). 

Plan trzeba przyjąć na tyle szybko, żeby Minister Środowiska mógł go zaakceptować. 

Z przeglądu i deklaracji wynika, że: Węglokoks – firma państwowa i zastępuje stare 

źródło spalania, poradzi sobie ze wszystkim, a na pewno z finansami, powinni się 

znaleźć w Planie jako rezerwowi; ENERIS – jest problem konsultacji społecznych, ale jest 

to kwestia samorządu Rudy Śląskiej; budzi wątpliwości protest przeciw jednej instalacji, 

skoro w promieniu 5 km są planowane trzy; PEC Gliwice – zastępuje wyeksploatowane 

źródło ciepła, jest to wartość dodana, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń 

w województwie śląskim; Częstochowa – ze względu na argument o pomijaniu 

subregionów. Pozostałe instalacje niewiele by wniosły. Chcemy posłuchać opinii 

radnych w tej sprawie. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego 

i Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pani Małgorzata Zarychta-

Surówka, zauważyła, że DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o./ENERIS ma zapisy 

w miejscowym planie, raport oddziaływania na środowisko, ale tylko złożony wniosek 

o decyzję środowiskową, nie ma tej decyzji, nie ma pozwolenia na budowę, nie ma wielu 

ważnych dokumentów. Decyzja środowiskowa i jak największa ilość dokumentów 

powinny być kluczowe przy ocenie. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, zauważył, że w porównaniu do innych firm mają 

przynajmniej złożone wnioski. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że należy 

wziąć pod uwagę, że jesteśmy bliscy stworzenia monopolisty. Jeżeli okaże się, że 
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inwestycja CEMA ENERGY nie wypali, pyroliza w Jastrzębiu nie zadziała, to na rynku 

pozostanie Fortum, i będą pytania, dlaczego tyle mocy otrzymała firma Fortum, która 

buduje, bo musi – kupiła zużyte ciepłownie i buduje kotły fluidalne. Z analizy wynika, że 

jest grupa firm, którym można zaufać. Instalacja musi powstać, ale powstanie tylko 

jednej jest absolutnie niekorzystne. Będą pytania, dlaczego tylko zagraniczny kapitał 

firmy Fortum został doceniony, a nie np. państwowy Węglokoks czy polski kapitał firmy 

ENERIS. Propozycja rozszerzenia grupy inwestorów jest jak najbardziej słuszna, 

szczególnie, że grupa, o której była mowa, ma zabezpieczenie kapitału. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił radnych o indywidualne opinie. 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Krystian Kiełbasa, podkreślił, że nie 

ma zabezpieczenia dla podjęcia decyzji. Priorytetem powinna być odpowiedź na pytanie, 

jakie przedsiębiorstwa rozwiążą problem województwa z odpadami. Ktoś będzie 

sprowadzał skądinąd, spalał to, co będzie opłacalne, a problem śmieci pozostanie. Nie 

mamy wpływu na rozwiązanie problemu śmieci, bo nie ma możliwości 

wyegzekwowania. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że nie ma możliwości prawnych, tylko 

zwiększenie ilości instalacji powoduje, że jest szansa. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, wyraził opinię, że rynek 

wyegzekwuje, pod warunkiem, że nie będą to trzy podmioty, z tego dwa niepewne. Jeżeli 

rozszerzymy liczbę podmiotów, które znajdą się w Planie, to prawdopodobieństwo 

rośnie, bo będzie konkurencja. 

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

nie należy dywagować, czy rozszerzyć listę, ale trudność polega na wskazaniu inwestycji 

prawdopodobnych. ENERIS wydaje się firmą bardzo związaną z tematyką odpadów. 

Procedura dotycząca decyzji środowiskowej jest w toku, jest to podmiot dość poważny 

na tym rynku i może sobie poradzić, jest prawdopodobieństwo, że będzie w stanie 

rozpocząć inwestycję. Patrząc na wolumen mocy, to są jednymi z większych (180 tysięcy 

ton łącznie z osadami ściekowymi). 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, dodał, że Węglokoks 

w sensie formalno-prawnym też jest mało zaawansowany, ale jest to wiarygodna spółka 
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państwowa. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, podkreślił, że państwowemu podmiotowi można 

bardziej wierzyć, że będzie realizował zadanie województwa. Pytanie, czy dyskutujemy 

o rozszerzeniu listy, np. 5-6 instalacji po 100 tysięcy ton, a jeżeli rozszerzamy, to o co. 

Wydaje się, że jeden podmiot ma duże problemy z konsultacjami społecznymi, może się 

okazać, że konsultacje społeczne spowodują jego wykluczenie, ale w tej chwili nie można 

o tym przesądzać. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, powiedział, że temat 

konsultacji społecznych to przyszłość, nie wiadomo, jakie problemy będzie miał np. 

Węglokoks czy ktoś inny. Nie można wyrokować, jak sobie ktoś z tym poradzi. 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Krystian Kiełbasa, podkreślił, że 

samorząd powinien się zabezpieczyć, swój interes, żeby nie było roszczeń. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Janusz Pasternak, powiedział, że nie ma 

100% gwarancji, że wszyscy zrealizują inwestycje. Propozycja członków Zarządu 

o rozszerzeniu listy jest słuszna, przy zmniejszeniu przydziałów mocy. Żeby zwiększyć 

prawdopodobieństwo realizacji inwestycji i nie bać się sytuacji monopolu, należy 

zwiększyć liczbę firm, które będą w Planie gospodarki odpadami. W przyszłości można 

analizować postęp inwestycji, ewentualnie zmienić uchwałę, wykreślić dany podmiot, 

zwiększyć przydział pozostałym. Nie ma innego rozwiązania. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Zbigniew 

Przedpełski, powiedział, że protest nie jest problemem politycznym, nie należało 

przerywać protestującym. Jeżeli mamy wpisane w Planie dwie firmy, jedną 

z technologią, która jeszcze nigdzie na świecie nie funkcjonuje, i drugą, która działa 

w tym obszarze już dość długo, to powstaje pytanie, czy one są wiarygodne. Wydaje się, 

że wpisując je, gwarantujemy sobie porażkę. Proszę zwrócić uwagę na informacje „brak 

danych” w rubrykach finansowanie inwestycji, wartość inwestycji. Nie można poważnie 

traktować takich projektów. Zarząd województwa powinien wyznaczyć instalacje, które 

dają gwarancję powodzenia i mają technologię. Trzeba będzie przeprowadzić procedurę 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli będziemy tworzyć Plan, to 

trzeba w nim ująć: co, kto odpowiedzialny, środki finansowe, termin realizacji, również 

instalacje rezerwowe. 
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Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, wyjaśnił, że nie można wpisać instalacji 

rezerwowych. 

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

z dwiema instalacjami jest problem, bo są one w aktualnym Planie gospodarki 

odpadami, mają czas realizacji do 2020 roku i jeżeli będą zrealizowane, to dobrze, ale 

jeżeli będą wykreśleni, to mają podstawy do roszczeń i odszkodowania za już poniesione 

nakłady. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Zbigniew 

Przedpełski, powiedział, że w takim razie trzeba je wpisać, ale z terminem realizacji. 

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, poprosił Radnych 

o rekomendacje – czy rozszerzyć listę czy przyjąć wersję z trzema instalacjami. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że nie ma sensu obniżanie firmom przydziału, ponieważ firmy 

przywiozą wtedy odpady spoza województwa. Co do kwestii wyboru, zasadne wydają 

się te inwestycje, które zastępują stare technologie ciepłownicze nowymi, bo jest to 

ewidentna poprawa stanu środowiska i likwidacja emisji. Nie mamy odpowiednich 

danych i analiz dotyczących zanieczyszczeń środowiska, lokalizacji, zaleceń z Krajowego 

planu. Nie można analizować tych inwestycji tylko pod kątem wykonalności finansowej 

i zysku inwestorów. 

Ponadto dziwi opinia, że protest jest polityczny. Inwestycja jest prywatna, zlokalizowana 

w mieście, gdzie prezydent jest niepolityczny. Podstawowy powód protestu to 

lokalizacja – pod oknami dużego osiedla. 

Wicemarszałek Województwa, pani Aleksandra Skowronek, powiedziała, że 

spalarnia ma powstać również w pobliżu jej domu. Na konsultacje z obecnie rządzącą 

panią prezydent przyszło 8 osób. Powinniśmy rozszerzyć listę, a czas pokaże, które 

instalacje powstaną, najważniejsze jest zabezpieczenie województwa. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, przypomniał o 3 tysiącach podpisów pod protestem. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Grzegorz Gaża, wyraził 

opinię, że zwiększenie ilości instalacji zwiększy koszt przerobu odpadów, ale sytuacja, 

w której są tylko trzy instalacje, nie pokrywa całego województwa. Koszty transportu 

będą znaczące. Należy znaleźć alternatywę dla północnej części województwa. Ważny 



Anonimizacji w zakresie danych osobowych dokonała Ewa Blondzik, pracownik Kancelarii Sejmiku, na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

21 

 

jest także odbiór energii cieplnej i należy wziąć to pod uwagę. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego 

i Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pani Małgorzata Zarychta-

Surówka, podkreśliła, że firmy nie są przygotowane dokumentacyjnie do uruchomienia 

spalarni. Argumenty o spółce Skarbu Państwa są dosyć niepewne. Mamy do czynienia 

z podmiotami prawa handlowego, przedsiębiorcami – sam wpis na tę listę podmiotów, 

które będą miały prawo gospodarowania odpadami, może dać tym firmom profity. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, opowiedział się za rozszerzeniem listy podmiotów.  

Członek Zarządu Województwa, Zastępca Przewodniczącej Komisji Rozwoju 

i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Henryk Mercik, opowiedział się za 

rozszerzeniem listy podmiotów.  

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Janusz Wita, opowiedział 

się za rozszerzeniem listy podmiotów.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef 

Kubica, zauważył, że sytuacja byłaby inna, gdyby trzy lata temu podjęto inne decyzje. 

Jest niepokój, żeby nie zarzucono, że nie korzystamy z BAT (Best Available Technology). 

Warto zastanowić się nad metodą zgazowania. 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, pan Krystian Kiełbasa, opowiedział się za 

rozszerzeniem listy podmiotów.  

Pani prof. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w związku 

z głosami za rozszerzeniem listy podmiotów powiedziała, że Fortum zanim rozpoczęło 

budowę zgłosiło przepustowość dla odpadów komunalnych na poziomie 160 tysięcy. 

W momencie wypełniania ankiety okazało się, że chcą 250 tysięcy. Jest to technologia na 

tzw. mix paliwowy (miał węglowy, biomasa, paliwo z odpadów przemysłowych, 

komunalnych). Mówiąc o paliwie z odpadów, mają także na uwadze odpady 

przemysłowe, dlatego wydaje się, że te 250 tysięcy jest dużą przesadą. Jeżeli chodzi 

o CEMA ENERGY, to na spotkaniu z tą firmą była mowa o tym, że w Planie jest 120 

tysięcy, a w studium wykonalności już 105 tysięcy jest wielkością, która zabezpiecza 

efekty ekonomiczne. Gdyby wziąć to pod uwagę, można rozważyć te cztery instalacje, 

o których była mowa. 

Członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że cały czas bierze się pod uwagę kwestie zaawansowania 

inwestycji i kwestie finansowe, a nie ma informacji o przyzwoleniu społecznym, 
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lokalizacji i kwestiach środowiskowych, a są to kwestie kluczowe w podejmowaniu 

takich decyzji. 

Członek Zarządu Województwa, Członek Komisji Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, pan Kazimierz Karolczak, podkreślił, że gdyby była sytuacja komfortowa, to 

znaczy byłoby pięć podmiotów zdecydowanych w 100% na budowę i byłaby pewność, 

że to zrobią, to wtedy te uwarunkowania pewnie byłyby decydujące dla wyboru. 

W sytuacji, gdy nie ma pewności, że ktokolwiek poza Fortum wybuduje, ta dyskusja jest 

bezprzedmiotowa, bo nie ma w czym wybierać. Powinniśmy zwiększyć maksymalnie 

pulę, ograniczyć ich wnioski, za cezurę czasową dać rok 2018-2019. Jeśli nie wybudują, 

to zmiana Planu, a moce przydzielamy tym, którzy wybudowali. 

 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Nie zgłoszono spraw w tym punkcie. Wskutek wyczerpania porządku obrad 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zakończył wspólne posiedzenie obu Komisji. 

 

 

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 

Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Henryk Mercik 

Wiceprzewodniczący  

Komisji Rozwoju  

i Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik 


