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Protokół  

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w dniu 14 czerwca 2017 r. (Rudy) 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 

z dnia 17.05.2017 r.  

3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach (druk V/612). 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/611). 

5. Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Park 

Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”). 

6. Zezwolenia na usuwanie drzew i zieleni wydawane przez Marszałka 

Województwa. 

7. Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, otworzył posiedzenie Komisji, przywitał Członków Komisji, gospodarzy oraz 

gości. Pan Przewodniczący poinformował o braku quorum i z tego powodu zdecydował 

o przeniesieniu punktów 2, 3 i 4 na kolejne posiedzenie Komisji, a następnie oddał głos 

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, przywitał zebranych 

i podziękował za odwiedziny w Kuźni Raciborskiej.  

 

Ad. 2, 3, 4 – przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji. 

Ad. 5. 

Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Park Krajobrazowy 

„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”).  

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego. 
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p.o. Kierownika Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach, pan Marek Stryjniak, przybliżył 

historię Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 

Park został utworzony 23 listopada 1993 roku uchwałą wojewody katowickiego. 

Powierzchnia Parku to 500 km2, charakteryzuje się znaczną lesistością terenu (lasy 

50%, tereny rolne 26%, wody powierzchniowe 2%). Teren jest związany z działalnością 

rzeki Rudy, która stanowi jego najważniejszą oś. Ochroną są objęte połacie lasów 

rudzkich, łąki, nieużytki towarzyszące gęstej sieci rzecznej, stawy rybne, elementy 

przestrzenne związane z założeniami kulturowymi i działalnością cystersów na tym 

terenie. Ważną przesłanką do utworzenia Parku była ochrona korytarza ekologicznego 

łączącego dorzecza górnej Wisły i górnej Odry.  

Zadania Parku są podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa to ochrona krajobrazu i dóbr 

kultury (opiniowanie inwestycji, uczestnictwo w komisjach, wydawanie opinii odnośnie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych, inwentaryzacja 

nielegalnej zabudowy, wysypisk śmieci, działania eliminujące te zagrożenia). Druga 

grupa zadań to edukacja ekologiczna dla dzieci (rocznie z oferty Biura w Rudach 

korzysta ok. 3 tysięcy osób – wycieczki terenowe, pogadanki). Filarem działalności 

jednostki jest czynna ochrona przyrody. 

Pracownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach, pan /……………….../, przedstawił 

prezentację dotyczącą czynnej ochrony przyrody w Rudach. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

jak po wprowadzeniu ustawy „antyśmieciowej” wygląda sytuacja z dzikimi wysypiskami 

i jaka jest skuteczność ścigania, czy są kamery na terenie Parku. 

p.o. Kierownika Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach, pan Marek Stryjniak, 

powiedział, że wysypisk jest mniej, ale jeszcze się pojawiają. Są to zazwyczaj gruzowiska, 

odpady większe gabarytowo, związane z budowlanką. Kamery na terenie Parku są 

umieszczone, ale się nie sprawdzają, ponieważ monitoring nie jest prowadzony 

w niedostępnych miejscach. Jednak skala zjawiska zauważalnie się zmniejszyła. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

jak jest zorganizowany odbiór śmieci budowlanych. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, wyjaśnił, że na czas 

remontu zamawia się kontenery na gruz. Wynegocjowane ceny odbioru śmieci są na 

dość niskim poziomie, są akceptowalne, ale rosną ceny składowania śmieci. 
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W przyszłości mniejszy przedsiębiorca może próbować zaoszczędzić, jest to zagrożenie, 

bo ceny będą rosły. Przełoży się to na kontrakty dla całej gminy. 

Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, pan Tomasz Pacia, 

powiedział, że w trzech punktach na terenie Nadleśnictwa (miejscowości Nędza, 

Solarnia i Rudy) ustawiono kontenery, do których zbierane są śmieci zostawiane przez 

turystów. Rocznie razem z utylizacją i wywozem tych śmieci wydatkowane jest około 

40 tysięcy złotych. Drobne, rozproszone śmiecenie jest dużym problemem, choć 

rzeczywiście mniej jest tych dużych składowisk. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, dodał, że właśnie turyści są 

problem, a przyrost turystów na tym terenie jest lawinowy. Śmieci idą z ludźmi i za nimi. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, zapytał, czy wzdłuż tras turystycznych, rowerowych ta sprawa jest 

zorganizowana. 

Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, pan Tomasz Pacia, 

powiedział, że sprawa jest dyskusyjna, ponieważ na początku wzdłuż ścieżek 

edukacyjnych montowano kosze na śmieci. Jednak dochodziło do sytuacji, że ludzie 

w bagażnikach przywozili śmieci i tam wyrzucali. Od kilku lat nie montuje się koszy 

zgodnie z zasadą stosowaną w Europie: śmieci trzeba zabrać ze sobą do domu. Trzeba 

w tym kierunku edukować społeczeństwo. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, wspomniał o akcji 

sprzątania rzeki Rudy przez kajakarzy w kwietniu każdego roku. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef 

Kubica, podkreślił, że za problem śmieci w lasach płacą Lasy Państwowe i są to bardzo 

duże koszty. 

p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tekeli, zwrócił uwagę na 

to, że zmiana mentalności ludzkiej trwa latami. W każdej gminie jest punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i mieszkańcy mogą zawozić tam odpady 

remontowe czy wielkogabarytowe i dziwi, że ktoś woli wywieźć to do lasu, kiedy PSZOK 

odbiera za darmo. Mentalność i niezrozumienie jest głównym problemem. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

czy jest to darmowe w każdej gminie. 

p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tekeli, potwierdził, ale 

zwrócił uwagę, że każda gmina może mieć to inaczej rozwiązane (dostarczanie tzw. 



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. 

4 

 

bigbagów na czas remontów, albo samodzielny dowóz do PSZOKu) – ale zawsze jest 

jakaś ścieżka do wykorzystania, choć oczywiście są limity. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, powiedział, że gmina 

prowadzi zbiórkę wielkich gabarytów spod domu, kilka razy w roku. Współpraca 

z Lasami Państwowymi jest bardzo dobra. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Witold Klimza, powiedział, 

że społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane – jest świadomość, że odpady 

remontowe są własnością podmiotu wykonującego usługę, a nie właściciela mieszkania. 

Trzeba zmusić wykonawcę do zabrania odpadów, ale on, jako przedsiębiorca, musi 

w PSZOKu zapłacić za odbiór odpadów. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, powiedział, że pojawia się 

pytanie, co jest odpadem, a co nie – gruz można na przykład użyć do utwardzenia 

podjazdu do posesji. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, przypomniał o 25. rocznicy wielkiej tragedii – pożaru lasów w Kuźni 

Raciborskiej. Zachęcił także do zobaczenia Rezerwatu Łężczok. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, 

pan Michał Fita, podkreślił, że Rezerwat Łężczok jest ważnym punktem na trasie 

migracji ptaków i może być „towarem eksportowym” dla miłośników podglądactwa 

ptaków. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, 

gdzie wcześniej, przed odtworzeniem, lęgowały rybitwy. 

Pracownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach, pan /………………../, wyjaśnił, że 

w województwie śląskim brakowało śródrzecznych wysp, które są naturalnym 

środowiskiem dla rybitw. Prawdopodobnie były na Zalewie Rybnickim. W Parku 

stworzono sztuczną platformę. 

Członek Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pani Małgorzata Zarychta-

Surówka, zapytała, czy w lasach rudzkich występuje zjawisko nielegalnego 

wydobywania kopalin i jakie są sposoby radzenia sobie z tym problemem. 

Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, pan Tomasz Pacia, 

odpowiedział, że w tym nadleśnictwie raczej nie spotyka się tego problemu na wielką 

skalę. Wątpliwości (chodzi o sąsiednią wieś Solarnia) są na bieżąco wyjaśniane ze 

Starostą w Kędzierzynie-Koźlu – prowadzona jest korespondencja związana 

z powstającym tam stawem rybnym (infrastruktura wskazuje na to, że jest to kopalnia). 
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Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, dodał, że wpływają wnioski 

o budowę stawów rybnych i budzą one wątpliwości. Ten problem zaczyna się formalnie, 

nie jest tak, że ktoś kopie „na dziko”, tylko „ubiera” to w dokumenty, płaci za decyzję 

środowiskową – jest to dobrze przygotowane. Samorząd ma kłopot, żeby bronić się 

przed tego typu działaniami. Poza tym są przypadki nakładania kar, które musi ściągać 

gmina, a jeśli egzekucja jest nieskuteczna, gminie pozostaje do zapłaty rachunek od 

komornika.  

 

Ad. 6. 

Zezwolenia na usuwanie drzew i zieleni wydawane przez Marszałka Województwa. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, oddał głos przedstawicielom Wydziału Ochrony Środowiska. 

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

wniosków o wycinkę jest około 3 tysięcy rocznie. Dotyczy to tylko 19 miast na prawach 

powiatu. W zeszłym roku w Wydziale powstał specjalny referat dla realizacji tych zadań. 

Pan Dyrektor poprosił pracowników Wydziału o przedstawienie prezentacji. 

Kierownik Referatu ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień, pani Danuta 

Przybyło, przedstawiła prezentację na temat zadań marszałka województwa z zakresu 

ochrony terenów zieleni i zadrzewień.  

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu. 

Inspektor w Referacie ds. ochrony terenów zieleni i zadrzewień, pan 

/………………………../, przedstawił prezentację na temat powodów wycinania drzew. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, pan Paweł Macha, przypomniał pożar lasów 

sprzed 25 lat, największy tego typu pożar w Europie. Wyjaśnił, że w lasach odbywa się 

od kilkudziesięciu lat wydobycie piasku, używanego do zamulania kopalń. Powstał 

wielki lej depresyjny, który obniżył poziom wód gruntowych. Wywołane tym 

przesuszenie lasu oraz ogólna susza panująca w 1992 roku przyczyniły się do 

zwiększenia rozmiaru pożaru. Po pożarze wszystkie wysiłki zostały skierowane na 

odbudowę lasu, ale potrzebna jest woda. Stąd pomysł, aby na granicy dwóch 

województw i gmin (Kuźnia Raciborska i Bierawa) powstał zbiornik Kotlarnia. Miałby 

on wiele funkcji: utrzymanie bioróżnorodności, nawodnienie lasu, parowanie, ochrona 

przeciwpowodziowa. 
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Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, pan Tomasz Pacia, 

potwierdził, że w tej chwili największym zagrożeniem dla trwałości lasu jest brak wody. 

Lasy Państwowe przystąpiły do Programu małej retencji, którego wartość szacunkowa 

to 4,5 miliona złotych. Jest opracowywana dokumentacja, będzie ogłoszony przetarg na 

dokumentację projektową. Utworzenie zbiornika powstrzymałoby odpływ wód z leja 

depresyjnego i Lasy Państwowe będą wspierać tę inicjatywę. 

 

Ad. 7. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Bronisław 

Karasek, poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji w poniedziałek 19 czerwca. 

Podziękował władzom gminy za gościnę i wskutek wyczerpania porządku obrad 

zakończył tę część posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Następnie Pan Przewodniczący zaprosił Członków Komisji na część „plenerową” 

posiedzenia i zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. 

 

 

 

 

Bronisław Karasek 

Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik 


