PROTOKÓŁ
ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz
Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach

Posiedzenie odbyło się w dniu 27 października 2010 r.
w
Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5

Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia związane z
ochroną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice, działania
podejmowane przez Władze Starostwa Tarnogórskiego w zakresie
kompleksowego unieszkodliwienia odpadów wraz
z rekultywacją terenów skaŜonych Zakładów Chemicznych
„Tarnowskie Góry”.

10.00 – rozpoczęcie obrad
W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu –
wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej
Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie,
a takŜe zaproszeni goście specjalni.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
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Radach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu – wersja zmieniona, zatwierdzona
jednogłośnie/.
I.
Obrady otworzył Pan Ryszard Jakubowski /Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Małej Wisły/; powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Głos zabrał Gospodarz spotkania Pan Józef KORPAK – Starosta Powiatu Tarnogórskiego.
który powitał gości, a następnie przedstawił zwięzłą charakterystykę powiatu oraz naświetlił
zagadnienia związane z prowadzonymi działaniami mającymi na celu ochronę Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
327 Lubliniec-Myszków; kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją
terenów skaŜonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” – zaprosił wszystkich
uczestników spotkania do udziału w sesji terenowej po zakończeniu obrad, celem naocznego
zapoznania się ze skalą problemów, z którymi – w tym zakresie - boryka się Powiat
Tarnogórski.
W ramach spraw proceduralnych dopełniono wymogu stwierdzenia quorum.
Porządek dnia wraz ze zmianami oraz protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto
jednogłośnie. Księgi uchwał i zbiory protokołów wyłoŜono - do wglądu.
BieŜącą informację dot. działalności RZGW Gliwice przedstawił zebranym Pan Artur R.
Wójcik - Dyrektor RZGW Gliwice. W swym wystąpieniu poinformował zebranych o:
- postępach w zakresie przesiedleń mieszkańców z terenów planowanego zbiornika Racibórz
Dolny: Program przesiedleń jest realizowany – uzyskano dotychczas 78 oświadczeń od rodzin
zainteresowanych przeniesieniem się do Nowych Nieboczów na terenie Syrynii, 68 wniosków
nie budzi zastrzeŜeń – pozostałe 10 wymaga wyjaśnienie z punktu widzenia formalnego.
Nieruchomości podlegają wycenie biegłych rzeczoznawców;
- ogłoszonym naborze do korpusu słuŜby cywilnej w zakresie zwiększenia zatrudnienia w
Biurze WdroŜenia Projektu do poziomu wymaganego przez KZGW,
- przebiegu i efektach realizacji usuwania szkód popowodziowych /z 50 zadań pow. 14.000
euro zakończono juŜ 20/;
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- nowelizacji ustawy – Prawo wodne w związku z implementacją zapisów Dyrektywy
powodziowej, Dyrektor Wójcik zachęcił wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z
treścią projektu nowelizacji oraz wniesienia uwag do dokumentu;
- organizacji konferencji „droga wodna”, na temat której szerszą informację przedstawi w
dalszej części spotkania Przewodniczący Staniszewski.
II.
10. 30
Po wysłuchaniu propozycji stanowisk w sprawie dokumentów oraz po przeprowadzeniu
dyskusji Rady poddają pod głosowanie Uchwały w sprawie opiniowanych PGO.
ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ GWRW MW:
- aktualizacji „Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice”;
Przewodniczący Jakubowski przedstawił główne wnioski dotyczące projektu dokumentu
opracowane przez Zespół ds. wód podziemnych zawarte w opinii zatwierdzonej przez
Dyrektor RZGW Gliwice. Po przeprowadzeniu

dyskusji dotyczącej zakresy informacji

koniecznych i wymaganych w aktualizacjach pgo, członkowie Rady zdecydowali w
głosowaniu jawnym, iŜ dokument powinien uzyskać opinie pozytywną. Głosowali
jednogłośnie /z zastrzeŜeniem quorum uzyskanego w drugim terminie/.
ZAOPINIOWANIE PRZEZ RADĘ GWRW GO:
- aktualizacji „Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice ”;
Przewodniczący

Staniszewski

nawiązał

do

dyskusji

członków

RZGWRW

MW,

usystematyzował główne wnioski dotyczące projektu dokumentu. W zarządzonym przez
niego głosowaniu członkowie Rady zdecydowali, iŜ dokument powinien uzyskać opinie
pozytywną, o czym zdecydowali jednogłośnie /z zastrzeŜeniem quorum uzyskanego w
drugim terminie/.
- projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nędza na lata 2010 – 2013.
Aktualizacja”; syntetyczną informację na temat uwarunkowań występujących na terenie
gminy przedstawił Przewodniczący Staniszewski, nawiązał do wniosków zawartych w
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decyzji dyrektora RZGW Gliwice. W zarządzonym głosowaniu przedmiotowa aktualizacja
pgo uzyskała jednogłośnie opinie pozytywną.
- Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na
lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 ”; Przewodniczący Staniszewski
przedstawił syntetycznie główne wnioski dotyczące projektu dokumentu zawarte w opinii
dyrektora RZGW Gliwice. W

zarządzonym przez niego głosowaniu członkowie Rady

zdecydowali, iŜ dokument powinien uzyskać opinie pozytywną, o czym zdecydowali
jednogłośnie.

10.45 – 11.00

Przerwa w obradach

III.
11.00 – 11. 45

Blok referatów:

Rozpoczęto blok referatów – podczas którego uczestnicy spotkania mogli wysłuchać
następujących referatów/prezentacji opracowanych przez:
1. Pana mgr inŜ. Marcina Stankowskiego oraz Panią mgr Hannę Mrowicką:
"Redukcja

skaŜenia

przedsięwzięcia

pn.:

elementów

środowiska

Unieszkodliwienie

co

naturalnego
najmniej

72

poprzez
tys.

m3

realizację
odpadów

niebezpiecznych oraz dokończenie rekultywacji kwatery K3 Centralnego Składowiska
Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich
Górach wydzielonego z zadania pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330
– Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją
terenów skaŜonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach”
- stan aktualny, prognozy.
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
2. Panią mgr Irenę Gatys: „Informacja o projekcie realizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Tarnowskich Górach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn.
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Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców
Powiatu Tarnogórskiego”.
Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
W uzupełnieniu informacji przedstawionych przez prelegentów uczestnicy posiedzenia
wysłuchali zbioru danych przedstawionych osobiście przez Pana Starostę Józefa Korpaka.
Przyjęto formuł dyskusji polegającą na zadawaniu pytań poszczególnym prelegentom i
omawianie

szerokiego

spektrum

zagadnień

przez

ekspertów

„na

gorąco”

z

uwzględnieniem ich wielowątkowości. Taka płaszczyzna wymiany informacji pozwoliła
znaleźć zainteresowanym osobom odpowiedzi na nurtujące ich pytania dot. tego
specyficznego i niezwykle złoŜonego zagadnienia.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali równieŜ syntetyczną informację nt. Zakładów
Chemicznych „Tarnowskie Góry” zawierającą: zarys historyczny ich działalności w latach
1892-1995 oraz charakterystykę działalności na obszarze oraz w rejonie byłych Zakładów
Chemicznych od roku 1995 po dzień dzisiejszy. Informacja została uzupełniona planem
poglądowym.

Materiały

opracował

i

przekazał

zespół

ekspertów

Starostwa

Tarnogórskiego pod kierownictwem Naczelnik Ireny Gatys. Przedmiotowe materiały
informacyjne stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
11.45 – 12.15
W dyskusji głos zabrali:
Pan Marek Froelich – zgłaszając zapytanie dotyczące sposobu utylizacji odpadów; Pan
Krzysztof Filipek zaprezentował zebranym swoje doświadczenia zawodowe w zakresie
róŜnorodnych koncepcji oraz metod zabezpieczania, badania i monitoringu składowisk oraz
unieszkodliwiania odpadów; w zakresie monitoringu prowadzonego przez GIG informacji
udzielił Pan Damian Absalon.
Pan Roman Kendzia przedstawił zebranym informacje dot. podejmowanej próby podjęcia
i przeprowadzenia rewitalizacji Zbiornika Turawskiego podejmowane z inicjatywy Marszałka
Województwa Opolskiego. Nawiązał takŜe do uwag, które zgłosił do projektu uchwały
wyjaśniając zebranym wzajemne powiązania i zaleŜności – pozytywny wpływ właściwego
zabezpieczenia i rewitalizacji składowiska na stan wód Małej Panwi i Jeziora Turawskiego.
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Dyskusja została podsumowana przez Gospodarza spotkania, Przewodniczących Rad.
Odczytano projekt uchwały oraz uwagi – propozycje uzupełnienia tekstu projektu wniesione przez członków Rad bezpośrednio przed posiedzeniem. Po odczytaniu w/w
propozycji zgłoszonych przez Pana Romana Kendzia /członka RGWRW GO/ decydowano
/przez aklamację/ o uwzględnieniu propozycji dodania zapisów przekazanych przez niego w
ramach uszczegółowienia zakresu oddziaływania terytorialnego składowiska /załącznik nr 6
do niniejszego protokołu/.
Członkowie Rad zdecydowali takŜe o dodaniu słowa „niezwłocznych” w § 1 ust. 2 projektu
brzmienia uchwały . Nie zdecydowano się natomiast na zaostrzenie formy /brzmienia/ apelu,
o co wnosił Przewodniczący Staniszewski. Rozszerzono grono organów, do których
skierowany zostanie przedmiotowy apel /na wniosek członków Rad GWRW MW i GO/.
IV.
12.15 – 12.40
Podsumowanie dyskusji i przedstawienie wniosków -Prezydia Rad GWRW MW i GO.
Odczytanie zmienionego projektu wspólnej Uchwały nr 189/MW i 184/GO w sprawie
wyraŜenia opinii w zakresie działań zmierzających do ograniczenia dopływu zanieczyszczeń
do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330 Gliwice i 327 Lubliniec-Myszków
pochodzących z odpadów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach, dyskusja oraz
głosowanie RGWRWMW i RGWRWGO poprzedziło głosowanie, w wyniku którego
zmienione brzmienie uchwały przyjęto jednomyślnie. Zmiany zatwierdzono w głosowaniu
jawnym.
V.
12.40 – 12.55
Ustalenie terminu kolejnego wspólnego posiedzenia RGWRW MW i GO: zgodnie ustalono,
iŜ kolejne spotkanie Rad odbędzie się w dniu 15 grudnia 2010 r. w siedzibie RZGW Gliwice.
W ramach punktu „sprawy róŜne” Przewodniczący Staniszewski przedstawił główne tezy
apelu dotyczącego REWITALIZACJI śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W ŚRODKOWO- I
WSCHODNIOEUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, prosząc zebranych o
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wsparcie tej inicjatywy i przyczynienie się przez to do zintensyfikowania współpracy czeskopolsko-niemieckiej w zakresie wspólnych działań przystosowania Odrzańskiej Drogi Wodnej
do standardu Ŝeglugi międzynarodowej /załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
VI.
12.55 – 13.00
ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA RGWRW MW i GO
z udziałem
PREZYDIUM STAŁEJ KOMISJI ds. UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA:
- Przewodniczący Prezydium Rady GWRW GO - Pan mgr inŜ. Stanisław Staniszewski
- Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Komisji ds.
US przy Radzie - Pan mgr inŜ. Ryszard Jakubowski.
13.00–14.35
Sesja terenowa - zwiedzanie Centralnego Składowiska Odpadów po Zakładach
Chemicznych w Tarnowskich Górach /fotoreportaŜ z sesji terenowej stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu/.

Prezydia i członkowie Rad Gospodarki Wodnej oraz Dyrekcja i pracownicy RZGW
Gliwice zaangaŜowani w przygotowanie i obsługę posiedzenia wyjazdowego
wyraŜają słowa podziękowania dla Pana Józefa Korpaka – Starosty Tarnogórskiego
za moŜliwość przeprowadzenia obrad w Siedzibie Starostwa oraz zorganizowanie
sesji terenowej, podczas których członkowie Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry
zapoznali się szczegółowo z niezwykle waŜną problematyką dot. ochrony GZWP 330
i 327 przed dopływem zanieczyszczeń pochodzących z odpadów po zlikwidowanych
Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach.
Opracowanie: KSW
Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia RGWRW MW/GO z dnia 27-10-2010 r.
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FotoreportaŜ z POSIEDZENIA RGWRW MW/GO
oraz z sesji terenowej

POSIEDZENIE RGWRW MW/GO
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Sesja terenowa

11

12

13

14

15

