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I. Definicje. 
 

 Ochrona środowiska to, zgodnie z art. 3 pkt 13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm./, podjęcie 
lub zaniechanie działań, umoŜliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi 
przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: 
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie 

z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, 
b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 
 

 ZrównowaŜony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb szczególnych społeczności 
lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (art. 3 pkt 50)  
ww. ustawy). 
 

W rozumieniu przepisu art. 3 pkt 39) ustawy – Prawo ochrony środowiska, poprzez 
środowisko rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym takŜe przekształconych  
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, 
powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy róŜnorodności biologicznej, a takŜe 
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. 
 

Z kolei zanieczyszczenie to emisja, która moŜe być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, moŜe powodować szkodę w dobrach materialnych, moŜe pogarszać walory 
estetyczne środowiska lub moŜe kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania 
ze środowiska (art. 3 pkt 49 cyt. ustawy). 
 

II. Wst ęp. 
 

 Nawiązując do wyznaczonej tematyki naleŜy odnieść się w niniejszym opracowaniu  
w szczególności do spraw bieŜących toczących się przed Starostą Wodzisławskim w zakresie 
ochrony środowiska, jak równieŜ do stanu środowiska. 
 

Kompetencje Starosty Wodzisławskiego w zakresie ochrony środowiska są ściśle wyznaczone 
przepisami prawa i obejmują sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową, ochroną 
powietrza, gospodarką odpadami, ochroną przyrody, gospodarowaniem Powiatowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak równieŜ ochroną powierzchni 
ziemi, wydobywaniem kopalin, gospodarką łowiecką i leśną oraz ochroną przed hałasem. 
 

III.  Krótki opis spraw bieŜących z zakresu ochrony środowiska, będących 
w kompetencji Starosty Wodzisławskiego z okresu ostatnich 12 
miesięcy. 

 

1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 

Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej naleŜy w szczególności 
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych m.in. na: 
- szczególne korzystanie z wód,  
- wykonywanie urządzeń wodnych,  
- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem  
 z wód,  
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- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do 
 wód, mającą wpływ na warunki przepływu, 
- piętrzenie wód podziemnych.  
Ponadto, Starosta udziela pozwoleń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
wygasza pozwolenia wodnoprawne oraz cofa lub ogranicza pozwolenia wodnoprawne.  
 

1.1. Pozwolenia wodnoprawne udzielone przez Starostę Wodzisławskiego  
w ww. okresie: 

 

- dla Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Ernestyn Janeta w Lubomi na wykonanie 
wylotu kanalizacji do rowu nr 49 w Lubomi oraz na odprowadzanie ścieków przemysłowych 
pochodzących z przetwórstwa mięsnego do ww. rowu poprzez powyŜszy wylot, 
- dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu 
Zdrój, na likwidację dwóch rowów oraz wykonanie dwóch rowów wraz przepustami przy 
drodze wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Połomi, w gminie Mszana, 
- dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółka Akcyjna KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu 
Zdrój na przekroczenie linią energetyczną 6 kV koryta rzeki Szotkówka w km 13+900 jej 
biegu oraz koryta cieku Kolejówka w km 0+240 jego biegu w gminie Mszana, 
- dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia” w Jastrzębiu Zdrój na 
regulację rzeki Szotkówki na odcinku od km 16+830 do km 18+120 jej biegu oraz cieku 
Szotkówka I na długości 70 m, wraz z wykonaniem urządzeń wodnych w ramach powyŜszej 
regulacji, 
- dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Wodzisławiu Śląskim na wprowadzanie ścieków komunalnych  
w maksymalnej ilości równej 15 000 m3/d, oczyszczanych za pomocą urządzeń stanowiących 
oczyszczalnię ścieków „Karkoszka II” w Wodzisławiu Śl., do rzeki Leśnicy w km 8+650 jej 
biegu, 
-  dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Wodzisławiu Śl. na siedmiokrotne przekroczenie kanalizacją sanitarną 
koryt cieków w Wodzisławiu Śl. w okolicy ul. Chrobrego, 
-  dla Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna Pion Sieci i Platform Usługowych 
Grupy TP w Katowicach na przekroczenie kablem teletechnicznym koryta rzeki Leśnicy  
w km 16+600 jej biegu w Wodzisławiu Śl., 
-  dla Ewy i Dariusza Graczyk, Doradztwo Podatkowe Graczyk i Wspólnicy s.c.  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Radlińskiej 16 na wykonanie wylotu kanalizacji do rowu na 
nieruchomości o numerze działki 299/1; na wprowadzanie zanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych do rowu poprzez ww. wylot, spływających z nawierzchni parkingu 
oraz drogi dojazdowej przy budynku handlowo-biurowym przy ul. Radlińskiej  
w Wodzisławiu Śl. oraz na wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych poprzez powyŜszy 
wylot do rowu, pochodzących z działalności handlowo-biurowej prowadzonej przy  
ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., 
-  dla Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, spływających ze szczelnych 
podtransformatorowych wanien zlokalizowanych na terenie stacji transformatorowej SE 
Pszów przy ul. Traugutta w Pszowie, 
-  dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach na 
przebudowę przepustu na rzece Nacynie w km 12+362 jej biegu, w ciągu ul. Gen. Maczka  
w Rydułtowach, 
-  dla Miasta Radlin na odbudowę rowu pomiędzy ulicami: Napierskiego, Rymera, 
Wrzosową i Kominka wraz z rowem bocznym w Radlinie, 
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-  dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy  
w Zabrzu na przekroczenie gazociągiem koryta rzeki Szotkówki w km 16+800 jej biegu,  
w rejonie ul. Wiejskiej w Gogołowej, 
- dla Miasta Wodzisław Śląski na: 

• przekroczenie rzeki Leśnicy projektowaną drogą w km 14+345,3 jej biegu, 
• likwidację rowu R-1/A (w postaci przepustu ramowego pod ulicą Rybnicką, części 

zarurowanych rowu oraz koryta ziemnego rowu w Wodzisławiu Śl.), 
• wykonanie rowu R-1 (w postaci przepustu pod ulicą Rybnicką, przepustu pod 

projektowaną drogą, koryta ziemnego rowu, przebudowy rowu), 
• przebudowę rowu R-1/A, 

-  dla Miasta Wodzisław Śląski na przekroczenie wodociągiem koryta rzeki Leśnicy  
w km 14+315,5 jej biegu oraz kablem oświetleniowym koryta rzeki Leśnicy w km 14+338,4 
jej biegu w Wodzisławiu Śl., 
-  dla Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Ernestyn Janeta w Lubomi na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu nr 49 (działka nr 843/115) 
poprzez istniejący wylot, spływających z nawierzchni szczelnych (parking, drogi, place) przy 
Zakładzie Rzeźniczo-Wędliniarskim w Lubomi przy ul. Pogrzebieńskiej 21a, 
-  dla Miasta Radlin na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, ujętych 
w szczelny system kanalizacyjny, spływających z utwardzonych nawierzchni przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Radlinie, 
-  dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji 
deszczowej do rowu R-1/A (działka nr 2228/23) i do rzeki Leśnicy w km 14+432 jej biegu 
oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do  
ww. odbiorników poprzez powyŜsze wyloty, spływających z nawierzchni projektowanej drogi 
oraz dróg przebudowywanych w Wodzisławiu Śl., 
-  dla Miasta Jastrzębie Zdrój na wykonanie rowu otwartego o długości 132,5 m oraz na 
wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system 
kanalizacyjny, spływających z nawierzchni ul. Libowiec w Jastrzębiu Zdrój, do ww. rowu, 
-  dla Gminy Gorzyce na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu nr 142 oraz 
na odwodnienie projektowanych nawierzchni boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego 
oraz terenu zabudowanego przy ul. Bogumińskiej 31 w Gorzycach do ww. rowu, 
-  dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie na wykonanie 
przepustu pod drogą gminną, którego wlot zlokalizowano w skarpie rowu przydroŜnego, 
zlokalizowaną w Strefie Aktywności Gospodarczej w Marklowicach, 
-  dla Statoil Poland Sp. z o.o. w Warszawie na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej 
zlokalizowanej na stacji paliw przy ul. W. Witosa 24 w Wodzisławiu Śl., 
-  dla Katarzyny Tarnowskiej i Barbary Tarnowskiej zam. w Wodzisławiu Śl. przy  
ul. Wolności 122 na odbudowę istniejących stawów rybnych zlokalizowanych  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wolności, budowę rowu opaskowego, a takŜe na pobór wody 
celem zasilania powyŜszych stawów oraz jej odprowadzanie do istniejącego rowu, 
-  dla Miasta Rydułtowy na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka 
nr 2251/149) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
spływających z nawierzchni utwardzonych projektowanego osiedla budynków komunalnych 
przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ww. rowu, 
- dla Waldemara Szyra i Damiana Mika z firmy „Waldam” s.c. W. Szyra i D. Mika  
w Wodzisławiu Śl. na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do 
ziemi, spływających z nawierzchni zlokalizowanych przy projektowanym budynku stacji 
kontroli pojazdów przy ul. MłodzieŜowej w Wodzisławiu Śl. (działka nr 598/72, k.m. 1, obręb 
Zawada), 
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- dla Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na 
wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających  
z utwardzonych nawierzchni przy obiekcie handlowo-usługowym zlokalizowanym przy  
ul. W. Witosa w Wodzisławiu Śl., poprzez istniejący wylot do rzeki Leśnicy w km 13+010 jej 
biegu, 
- dla Miasta Radlin na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, na 
przebudowę rowu (pogłębienie) na długości 30 m oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni ul. Letniej w Radlinie, poprzez 
powyŜsze wyloty do rowów, 
- dla Miasta Rybnik na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki 
Rudy w km 36+790 i km 36+870 jej biegu oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni ul. Partyzantów, poprzez powyŜsze 
wyloty, do rzeki Rudy, 
- dla Miasta Jastrzębie Zdrój na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych  
i roztopowych spływających z utwardzonych nawierzchni przy basenie miejskim 
zlokalizowanym przy ul. Witczaka oraz z fragmentu nawierzchni ul. Witczaka w Jastrzębiu 
Zdrój, poprzez istniejący wylot do cieku Jastrzębianka w km 1+590 jego biegu, 
- dla firmy „Itum” Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., na likwidację istniejącego rowu oraz 
na wykonanie rowu uchodzącego do rzeki Leśnicy (działki nr: 2343/46 i 2347/46)  
w Wodzisławiu Śl., 
- dla Gminy Gorzyce na przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na dwóch 
odcinkach w miejscowości Olza, w okolicy ul. Dworcowej oraz ul. Szkolnej, 
- dla Jarosława Klona zam. w CzyŜowicach przy ul. Dworcowej 60 a, na przebudowę 
rowu przydroŜnego przy ul. Wodzisławskiej w CzyŜowicach poprzez jego zarurowanie na 
dwóch odcinkach, 
- dla Miasta Pszów na przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na długości 17 m 
pod projektowaną drogą (łącznika ul. Pszowskiej i ul. Śląskiej) w Pszowie, 
- dla „Energy Control Technics” Sp. z o.o. w Radlinie na wprowadzanie po 
oczyszczeniu ścieków bytowo-gospodarczych w ilości 0,2 m3/d do ziemi (działka nr 2708/99, 
obręb Radlin, k.m. 1) pochodzących z budynku warsztatu elektrycznego zlokalizowanego 
przy ul. Rymera 182 w Radlinie, 
- dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu na wykonanie wylotu 
kanalizacji deszczowej do rzeki Leśnicy w km 14+100 jej biegu oraz na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacyjny, 
do rzeki Leśnicy poprzez powyŜszy wylot, spływających z utwardzonych nawierzchni przy 
Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, 
- dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie na wykonanie 
wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka nr 1729/417) oraz na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacyjny, 
do rowu poprzez powyŜszy wylot, spływających z utwardzonych nawierzchni KWK „Marcel” 
w Radlinie, 
- dla Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A. w Płocku na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacyjny, 
do rowu Wd 15 (działka nr 2228/23), spływających z utwardzonych nawierzchni stacji paliw 
zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej 30 w Wodzisławiu Śl., 
- dla Gminy Gorzyce na wykonanie rowu, na wykonanie przepustu łączącego dwa 
rowy, na przebudowę istniejącego rowu oraz odwodnienie nawierzchni drogi gminnej do  
ww. rowów (działki nr: 440/6 i 522/6) w Gorzycach. 
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1.1.1. Wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych 
 

- pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24 lutego 2005 r. (OŚ-D-50-6223-5/8/11/331/05) 
wydanego dla Miasta Jastrzębie Zdrój na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do 
istniejących rowów oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych ujętych  
w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni projektowanej drogi „głównej 
południowej” w Jastrzębiu Zdrój do tych rowów – etap II od km 27+500 do km 28+550 biegu 
drogi, 
- z dnia 8 marca 2005 r. (OŚ-D-55-6223-15/11/14/1518/05) wydanego dla 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Mixpol” Stanisław Mikos  
w CzyŜowicach na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych do rowu (działka  
nr 208), spływających systemem kanalizacyjnym z dróg, placów oraz miejsc postojowych 
przy hurtowni materiałów stolarskich oraz Centrum Handlowym WyposaŜenia Domów  
i Ogrodów przy ul. Wodzisławskiej 12 A w CzyŜowicach, 
- z dnia 12 maja 2005 r. (WOŚ-D-110-6225-2/2/28/3560/05) wydanego dla firmy 
„Chromet” Sp. z o.o. w Bieruniu na wprowadzanie wód opadowych ujętych w system 
kanalizacyjny, spływających z powierzchni parkingu oraz placu utwardzonego na terenie 
zakładu „Chromet”, zlokalizowanego w Wodzisławiu Śl. na oś. 1 Maja 16a, do kanalizacji 
ogólnospławnej będącej w zarządzie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, 
- z dnia 17 grudnia 2004 r. (OŚ-D-154-6223-22/19/28/11214/04) wydanego dla 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Region  
w Gliwicach na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych, spływających z części 
nawierzchni drogi krajowej nr 78 w Olzie, gmina Gorzyce, poprzez dwa wyloty do rowu 
biegnącego wzdłuŜ ul. Wałowej, 
- z dnia 24 lutego 2005 r. (OŚ-D-49-6223-4/7/10/305/05) wydanego dla Miasta 
Jastrzębie Zdrój na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do istniejących rowów oraz 
na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych ujętych w system kanalizacyjny, 
spływających z nawierzchni projektowanej drogi „głównej południowej” w Jastrzębiu Zdrój 
do tych rowów – etap I od km 25+200 do km 27+500 biegu drogi, 
- z dnia 24 marca 2005 r. (OŚ-D-68-6223-17/13/18/1661/05) wydanego dla Miasta 
Jastrzębie Zdrój na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych do cieku Jastrzębianka 
w km 1+590 jego biegu, spływających systemem kanalizacyjnym z powierzchni dróg, placów 
oraz miejsc parkingowych przy basenie otwartym w parku zdrojowym przy ul. Witczaka  
w Jastrzębiu Zdrój, 
- z dnia 24 marca 2005 r. (OŚ-D-67-6223-14/12/17/2180/05) wydanego dla Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, Regionalny Zespół Prewencji w Katowicach na 
wprowadzanie poprzez system kanalizacyjny zanieczyszczonych wód opadowych do rowu 
(wylotem zlokalizowanym na działce nr 2228/23), z utwardzonej powierzchni stacji paliw  
nr 425 zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej 30 w Wodzisławiu Śl., 
- z dnia 22 lutego 2005 r. (OŚ-D-44-6225-1/1/9/1133/05) wydanych dla „Statoil Polska” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na 

•••• wprowadzanie wód opadowych ujętych w system kanalizacyjny, spływających  
z utwardzonego terenu stacji paliw „Statoil Serwis 44B” przy ul. Witosa 24  
w Wodzisławiu Śląskim do kanalizacji deszczowej; 

•••• wprowadzanie ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowej, 
zlokalizowanej na stacji paliw „Statoil Serwis 44B” przy ul. Witosa 24  
w Wodzisławiu Śląskim do kanalizacji sanitarnej; 

•••• wprowadzanie wód opadowych ujętych w system kanalizacyjny, spływających  
z utwardzonego terenu stacji paliw „Statoil Serwis 700” przy ul. 26 Marca 59  
w Wodzisławiu Śląskim do kanalizacji, 
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- z dnia 25 lutego 2005 r. (OŚ-D-51-6223-11/9/12/1135/05) wydanego dla Krystyny 
Szkałuby zam. w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 87a na wprowadzanie, ujętych w system 
kanalizacyjny, zanieczyszczonych wód opadowych, poprzez studnię chłonną, do ziemi, 
spływających z powierzchni utwardzonej projektowanej stacji tankowania gazu płynnego 
przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl.–Kokoszycach (działki: nr 440/56 i nr 154/56), 
- z dnia 9 sierpnia 2004 r. (OŚ-D-79-6223-10/8/14/5444/2004) wydanego dla 
TAL&CO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wprowadzanie wód opadowych z terenu 
obiektu handlowo-usługowego przy ul. Witosa w Wodzisławiu Śląskim, do rzeki Leśnicy  
w km 13+010 jej biegu, 
- z dnia 21 grudnia 2004 r. (OŚ-D-156-6223-23/20/29/11733/04) wydanego dla 
Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego Spółka Akcyjna w Gliwicach na 
wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych do ziemi, spływających z projektowanych 
szczelnych podtransformatorowych wanien, które zamontowane zostaną na terenie stacji 
transformatorowej SE PSZÓW przy ul. Traugutta w Pszowie, 
- z dnia 12 maja 2005 r. (OŚ-D-112-6223-22/21/30/3471/05) wydanego dla Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, na odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku 
od km 13+430 do km 14+315 jej biegu w Wodzisławiu Śl., poprzez wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni  
ww. drogi do rowu (działka nr 2927/264) oraz do rzeki Leśnicy w km 12+990 jej biegu, 
- z dnia 27 października 2004 r. (OŚ-D-120-6223-18/15/23/9675/2004) wydanego dla 
Mirosława Kuśki zam. w Rybniku przy ul. Powstańców 5 na wprowadzanie oczyszczonych 
wód opadowych, spływających z powierzchni projektowanej stacji LPG, zlokalizowanej  
w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej (działka nr 2300/53), poprzez studnię chłonną do ziemi, 
- z dnia 8 listopada 2004 r. (OŚ-D-131-6223-21/17/25/10156/2004) dla pana Ernestyna 
Janety, zamieszkałego w miejscowości Lubomia przy ul. Jana Nepomucena 14, na 
wprowadzanie wód opadowych spływających z terenu Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego 
Ernestyn Janeta, połoŜonego w Lubomi przy ul. Pogrzebieńskiej (działka nr 843/115), do 
rowu melioracyjnego nr 49, 
- z dnia 2 listopada 2004 r. (OŚ-D-121-6223-20/16/24/9855/2004) wydanego dla 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na wprowadzanie wód opadowych  
z powierzchni istniejącego wiaduktu w rejonie ul. Jastrzębskiej, przebiegającego nad torami 
PKP, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Wodzisławiu Śląskim, do rzeki Leśnicy  
w km 12+980 jej biegu, 
- z dnia 13 października 2004 r. (OŚ-D-117-6223-17/14/9676/2004) wydanego dla 
Anny i Jana Matuszek, zamieszkałych w miejscowości Syrynia przy ul. Wałowej 32, na 
wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych spływających z powierzchni placu 
manewrowego przy warsztacie samochodowym w Wodzisławiu Śl.-Zawadzie (działka  
nr 1194/5), do rowu melioracyjnego przy ul. MłodzieŜowej w Wodzisławiu Śl.-Zawadzie. 
 

1.2. Inne sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową w Powiecie: 
 

-  częściowe umorzenie jako bezprzedmiotowego administracyjnego postępowania 
wodnoprawnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu 
kanalizacji deszczowej do rowu przydroŜnego, a takŜe na wprowadzanie zanieczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych do rowu przydroŜnego, poprzez ww. wylot oraz istniejący 
wylot, spływających z ul. Pałacowej w Wodzisławiu Śl., 
-  umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie utrzymywania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanych na nieruchomościach o numerach 
działek: 1854/14, 1865/14 oraz 2193/14 przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach, jako 
bezprzedmiotowego, 
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-  umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie negatywnego oddziaływania na 
środowisko poprzez wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków pochodzących z warsztatu 
samochodowego i gospodarstwa domowego zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Warszawy 
w Rydułtowach, do rowu przydroŜnego, jako bezprzedmiotowego, 
- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 11 lipca 2008 r. (WOŚ.6223-12/08) 
udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na 
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do zarurowanego rowu oraz na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu poprzez powyŜszy wylot, 
spływających z drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie. 
 

2. Gospodarka odpadami. 
 

Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki odpadami naleŜy w szczególności 
prowadzenie spraw związanych z: 
- udzielaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 
- zatwierdzaniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub 

unieszkodliwiania odpadów, 
- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, 
- przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie 
 gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
 

2.1. Pozwolenia i zezwolenia udzielone lub cofnięte przez Starostę w ostatnim czasie 
oraz zmiany decyzji na wytwarzanie, odzysk i transport odpadów : 

 

- zezwolenie dla firmy „HALDEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na odzysk 
odpadów innych niŜ niebezpieczne w urządzeniu krusząco – sortującym, na terenie KWK 
„Marcel”, 
- zezwolenie dla firmy „ITUM” Sp. z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy  
ul. Marklowickiej 17, na odzysk odpadu przy ul. ŁuŜyckiej na nieruchomości o numerze 
działki 2347/46, 
- zezwolenie dla Firmy „WABUD” Krzysztof Waszek z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 
5A w Rogowie na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne na terenie powiatu 
wodzisławskiego, 
- zezwolenie dla firmy „Zielony Śląsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Bohaterów Warszawy 152 D, na odzysk odpadów innych 
niŜ niebezpieczne w urządzeniu krusząco – sortującym, 
- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego nr WOŚ. 7660-3/08 z dnia 10 czerwca  
2008 r., zezwalającej na wytwarzanie oraz na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne dla 
firmy „Barosz-Gwimet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Marklowicach przy ul. Zana 67, 
- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego nr WOŚ. 7662-15/08 z dnia 9 lutego  
2009 r., zatwierdzającej firmie „EKOBUT” Sebastian Butyński, z siedzibą w Raciborzu przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59 program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- zezwolenie firmie BUDEX Łukasz Bury z siedzibą w Rydułtowach przy  
ul. Kordeckiego 53a, na transport odpadów, 
- zezwolenie firmie COMODO Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie przy ul Korfantego 99, 
na transport odpadów, 
- zezwolenie firmie „Zielony Śląsk” Sp. z o.o., z siedzibą w Rydułtowach przy  
ul. Bohaterów Warszawy 152 D, na transport odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
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- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego nr OŚ-D-123-7665-16/2/7169/2003 z dnia 
23 września 2003 r., zezwalającą spółce NAPRZÓD Sp. z o.o., z siedzibą w Rydułtowach 
przy ul. Raciborskiej 144b, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu 
odpadów, 
- zezwolenie firmie „Barosz-Gwimet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Marklowicach przy ul. Zana 67 na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne 
oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niŜ niebezpieczne wraz z określeniem ich 
rodzaju i ilości, 
- pozwolenie na wytwarzanie oraz zezwolenie na odzysk odpadów innych niŜ 
niebezpieczne, dla „Barosz-Gwimet” Sp. z o. o. z siedzibą w Marklowicach przy ul. Zana 67, 
która to działalność będzie prowadzona na terenie aktywnie termicznej hałdy górniczej przy 
KWK „Marcel” w Radlinie w gminie Radlin przy ul. Korfantego 52, 
- cofnięcie decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 9 października 2006 r. nr WOŚ. 
7664-15/12830/06 zezwalającej firmie „Rent Hus” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Rzymskiej 22, 03-976 Warszawa Zakład w Wodzisławiu Śl., na prowadzenie działalności  
w zakresie odzysku odpadów innych niŜ niebezpieczne, w procesie odzysku R 14 (inne 
działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części), celem wypełnienia 
terenu niekorzystnie przekształconego, znajdującego się przy ul. Bogumińskiej 33  
w Wodzisławiu Śl., bez odszkodowania, 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów, przez SłuŜby Komunalne Miasta Wodzisławia 
Śl., która to działalność będzie prowadzona na terenie SłuŜb Komunalnych Miasta 
Wodzisławia Śl., w Wodzisławiu Śl., na działkach o nr 2098/201 i 2096/201 o łącznej 
powierzchni 1000 m2. Działki zlokalizowane są przy ul. Marklowickiej 21 oraz określenie 
rodzaju, ilości i dalszego zagospodarowania odpadów, 
- zezwolenie dla Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowo-Handlowego Anna Pyszny 
z siedzibą w Radlinie przy ul Mariackiej 173B, na transport odpadów, 
- zezwolenie dla spółki „DAREX” Usługi Handlowe Dariusz Sokół z siedzibą w Syryni 
przy ul. Wolności 3, na transport odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie dla spółki „EKO-TANK” S. C. Zenon Kozielski, Wiesław Stuchlik  
z siedzibą w Mszanie przy ul. Konopnickiej 17, na transport odpadów, 
- zezwolenie dla „JUBEX-TRANSPORT SPEDYCJA – JÓŹWICKI, BASZTON”  
Sp. J. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Kasprzaka 17, na transport odpadu, 
- zezwolenie spółce „KSSK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy  
ul Przemysława 6/112, na transport odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie dla Marioli Mrozowskiej działającej pod firmą TRANSPORT CIĘśKI  
I HANDEL Mariola Mrozowska z siedzibą w Skrbeńsku przy ul Zielonej 35B, na transport 
odpadów, 
- zezwolenie dla firmy Usługi Transportowe Mirela Dziura, z siedzibą w Radlinie przy 
ul. Rymera 217 b na transport odpadów, 
- zezwolenie dla P.W. „KONEX” Konsek Mirosław z siedzibą w Skrbeńsku przy  
ul Piotrowickiej 36, na transport odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie Przedsiębiorstwu Transportowo-Usługowo-Handlowemu „AWI – 
TRANS” inŜ. Iwona Wachowicz, z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul Rybnickiej 9, na 
transport odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Radlinie przy ul. Rymera 
15, na transport odpadów, 
- zezwolenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach 
przy ul. Raciborskiej 150, na transport odpadów, 
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- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego nr OŚ-D-19-7665–2/2003 z dnia 26 lutego 
2003 r., zezwalającej Firmie Handlowo Usługowej Kurkowski Marek, ul. Staromiejska 18,  
44-351 Wodzisław Śl., na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw 
Mineralnych i Lekkich Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, która to 
działalność będzie prowadzona na terenie Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Buków II”  
w gminie Gorzyce na działce o nr 608/80, 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw 
Mineralnych i Lekkich Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, która to 
działalność będzie prowadzona na terenie Odkrywkowego Zakładu Górniczego „Lubomia III” 
w gminie Lubomia na działce o nr 587/71, 
- zezwolenie firmie „CERAMOT” MOTYKA, PAWLICA Spółka Jawna z siedzibą  
w Bukowie, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne w zautomatyzowanej linii do 
produkcji betonów towarowych i produkcji wyrobów betonowych, na terenie ww. spółki, 
- zezwolenie Przedsiębiorstwu Robót InŜynieryjnych „Ekobud” M. Ganczarski, J. 
Wianecki, W. Marzec Spółka Jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Konarskiego 1, 
na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, w procesie odzysku R 14, 
- zezwolenie firmie „HALDEX” Polsko Węgierska Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Katowicach, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne w urządzeniu krusząco – 
sortującym, na terenie KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch Rydułtowy, 
- zezwolenie dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Jankowice” z siedzibą  
w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne,  
w procesie odzysku R 14, 
- zezwolenie dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”  
z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Leona 2, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie dla firmy „Zielony Śląsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Rydułtowach przy 
ul. Bohaterów Warszawy 152 D, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne w linii 
technologicznej IZOLING, w procesie odzysku R 14, 
- zezwolenie dla firmy „Zielony Śląsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Bohaterów Warszawy 152 D, na odzysk odpadów innych 
niŜ niebezpieczne w urządzeniu krusząco – sortującym, 
- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 14 listopada 2008 r. nr WOŚ. 7664-
19/08, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niŜ 
niebezpieczne w procesie odzysku R 14 na wniosek firmy „HALLER” S.A. z siedzibą  
w Katowicach przy ul. Obroki 133, 
- zezwolenie firmie „HALLER” S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 133, na 
odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zezwolenie dla „Firmy Handlowej TRANSBUD – WULKAN” Zdzisław Wszoła  
z siedzibą w Preczowie przy ul. Sosnowej 7, reprezentowanej przez p. Łukasza Dobrek na 
odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne przy budowie autostrady A–1 „Świerklany – 
Gorzyczki” wraz z określeniem rodzajów i ilości odpadów, 
- zezwolenie na transport na terenie całego kraju oraz na zbieranie odpadów innych  
niŜ niebezpieczne w Radlinie przy ul. Rymera 141 (działka 2813/222), przez Firmę Handlowo 
Transportową Łukasz Mentel METAL - TRANS, z siedzibą przy ul. Rymera 136 w Radlinie, 
- zezwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów innych niŜ niebezpieczne  
w Mszanie przy ul. 1 Maja (działka 444/13), przez TB „Steel” Sp. z o.o., z siedzibą przy  
ul. Staszica 1 w Kuźni Raciborskiej, 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów, dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu 
Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 51, która to działalność będzie 
prowadzona na terenie miasta Wodzisławia Śl. przy ul. 26 Marca 51, 
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- zezwolenie spółce „CEMEX” Sp. z o.o., z siedzibą w Rydułtowach przy  
ul. Bohaterów Warszawy 152 D, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne  
w zautomatyzowanej linii do produkcji betonów towarowych i produkcji wyrobów 
betonowych, na terenie ww. spółki, 
- zezwolenie spółce PREVAC Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 
61, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, w procesie odzysku R 14, celem 
utwardzenia powierzchni terenu, na nieruchomości o numerach działek nr 452/85 oraz  
nr 455/85 w Sołectwie Osiny przy ul. Łąkowej, gmina Gorzyce, 
- zezwolenie dla spółki „WALDAM” s. c. Szyra, Mika, z siedzibą w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. MłodzieŜowej 285c, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, 
- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. nr WOŚ-D-230-
7662-30/11430/05 na wniosek z dnia 20 listopada 2008 r. złoŜony przez „APATOR 
MINING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,  
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice (znak l.dz.ZZ/ZK/66/1791/2008 r.), zatwierdzającej 
program gospodarki opadami niebezpiecznymi. 
 

2.2. Inne problematyczne postępowania związane z gospodarką odpadami: 
 

- w sprawie cofnięcia decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 9 października 2006 r. 
nr WOŚ. 7664-15/12830/06, zezwalającej firmie „Rent Hus” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Rzymskiej 22, na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niŜ 
niebezpieczne, w procesie odzysku R 14, 
- w sprawie wezwania firmy „Zakład Ceramiczny” Jerzy Dziąćko, do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach oraz wydanego przez Starostę 
Wodzisławskiego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów 
innych niŜ niebezpieczne, w procesie odzysku R 14, poprzez dostosowanie się do warunków, 
które zostały określone w zezwoleniu Starosty Wodzisławskiego Wodzisław Śl. 
 

2.3.Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania 
wytworzonymi odpadami 

 

Ilość przyjętych informacji w tym zakresie w okresie 12 miesięcy – 54. 
 

2.4. Programy gospodarki odpadami zatwierdzone lub zmienione przez Starostę  
w okresie ostatnich 12 miesięcy: 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na 
terenie KWK „MARCEL” w Radlinie, przez firmę „ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy „EKOBUT” 
Sebastian Butyński z siedzibą w Raciborzu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „LARION LTD” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Dąbrówki 13/501, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „KOBUD” s. c., z siedzibą przy ul. Legnickiej 6 w Środzie Śląskiej, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „LARION LTD” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Dąbrówki 13/501, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla NIEPUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ORTHOS” Sp. p. PORADNIA URAZOWO-
ORTOPEDYCZNA PORADNIA MEDYCYNY PRACY, z siedzibą przy ul. Armii  
Ludowej 1 w Wodzisławiu Śl., 
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- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego nr WOŚ.7662-40/06 z dnia 14 maja 2007 r., 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku 
działalności Przedsiębiorstwa „ZET” Sp. z o.o. ul. Jana Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn-
Koźle, działającej na terenie powiatu wodzisławskiego, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi na 
terenie gminy Gorzyce przy ul. Leśnej 43 (działka 1723/96) dla Konsorcjum Alpine Bau 
GmbH, Alpine Bau Deutschland AG, Alpine stavebni spolećnost CZ sro spółka cywilna  
z siedzibą w Warszawie przy ul. 29 listopada 10, 00-465 Warszawa, oddział w Wodzisławiu 
Śl. przy ul. Mszańskiej 1a, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy 
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o. o. z siedzibą  
w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, na terenie Odkrywkowego Zakładu Górniczego 
„Ligota Tworkowska” w Lubomi wraz z określeniem ilości i rodzajów odpadów, 
- zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy 
TECHNIKA OKIENNA PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI Aleksander Rduch  
& Zbigniew Borek S.J. z siedzibą w Gogołowej przy ul. Wiejskiej 55A wraz z określeniem 
rodzajów i ilości odpadów. 
 

3. Ochrona powietrza. 
 

3.1. Lista pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza, udzielonych przez 
Starostę Wodzisławskiego w okresie ostatnich 12 miesięcy: 

 

- dla Wytwórni Betonu Towarowego przy ul. Bohaterów Warszawy 152 D  
w Rydułtowach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Wytwórni Betonu 
Towarowego przy. ul Bohaterów Warszawy 152 D w Rydułtowach, 
- dla Wytwórni Betonu Towarowego przy ul. KrzyŜanowickiej 1 w Bukowie, na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Wytwórni Betonu Towarowego przy  
ul. KrzyŜanowickiej 1 w Bukowie, 
- dla FERROPACK Sp. z o.o. przy ul. Wiejskiej 6 w Gorzyczkach, na wprowadzanie 
gazów i pyłów do powietrza z FERROPACK Sp. z o.o. przy ul. Wiejskiej 6 w Gorzyczkach, 
- dla instalacji wytwarzania mas bitumicznych zlokalizowanej w Gorzyczkach przy  
ul. Leśnej 43, której właścicielem jest ALPINE Bau GmbH A-1 spółka jawna z siedzibą  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Mszańskiej 1a, 
- dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4,  
44-270 Rybnik, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Ciepłowni „Jedłownik”  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Górniczej 17, 
- określenie Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, ul. Rymera 4,  
44-270 Rybnik rodzajów i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza  
z Ciepłowni Marklowice, przy ul. Wyzwolenia 77, 44-321 Marklowice. 
 

3.2. Ochrona powietrza w aspekcie powstających uciąŜliwości. 
 

3.2.1. Działania podjęte przez Starostę Wodzisławskiego w stosunku do działalności 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51 
oddział w Syryni przy ul. Raciborskiej (Wytwórnia Mas Bitumicznych). 

 

W odniesieniu do uciąŜliwości dla środowiska i mieszkańców, Starosta Wodzisławski decyzją 
z dnia 9 maja 2008 r., znak: WOŚ.0715-23/08, zobowiązał Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51 oddział w Syryni przy  
ul. Raciborskiej, do sporządzenia i przedłoŜenia Staroście Wodzisławskiemu przeglądu 
ekologicznego dla prowadzonej działalności w Syryni przy ul. Raciborskiej.  
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Ponadto, ww. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do 
powietrza. 
Przedmiotem i celem przekazanych Staroście Wodzisławskiemu opracowań  
pt. „Przegląd Ekologiczny…” oraz „Studium ochrony powietrza …” było przedstawienie 
wniosków z funkcjonowania instalacji wytwórni mieszanek asfaltowo-mineralnych WMB-30, 
prowadzonej na terenie przy ul. Raciborskiej w Syryni, przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Rybniku z siedzibą przy ul. Jankowickiej 51. Określony został wpływ instalacji 
do produkcji masy bitumicznej na jakość powietrza z odniesieniem do wartości 
dopuszczalnych oraz sporządzona została dokumentacja stanowiąca podstawę do zmiany, 
wydanego przez Starostę Wodzisławskiego w dniu 15 czerwca 2005 r.; pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w związku z koniecznością aktualizacji wielkości 
emitowanych substancji do powietrza. 
 Działalność instalacji wytwórni mieszanek asfaltowo-mineralnych w Syryni, 
powoduje następujące rodzaje uciąŜliwości dla środowiska: 
— wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w postaci emisji zorganizowanej (emitory 

instalacji) oraz wtórnego pylenia,  
— emisję hałasu,  
— powstawanie odpadów. 
 Na terenie przedmiotowego zakładu znajdują się następujące źródła emisji substancji 
do powietrza: 
• zespół WMB-30 – obejmujący suszarkę obrotową kruszywa opalaną olejem opałowym, 
otaczarkę kruszywa masą asfaltową; gazy odlotowe zawierające produkty spalania oleju 
opałowego, pyły z suszonego i ogrzewanego kruszywa, substancje lotne z rozgrzanego 
asfaltu, oczyszczane w dwustopniowym układzie odpylającym (bateria cyklonów i filtr 
workowy) wprowadzane są do powietrza emitorem E1; 
• zbiornik masy gotowej – zbiornik masy gotowej przygotowanej do załadunku na pojazdy 
cięŜarowe; emisja substancji lotnych z rozgrzanego asfaltu, emitor E2; 
• nagrzewnica olejowa – proces podgrzewania masy asfaltowej do operacji przetaczania 
asfaltu ze zbiornika magazynowego do zbiornika roboczego oraz rurociągu obiegowego do 
dostarczania asfaltu do otaczarki; emisja produktów spalania oleju opałowego, emitor E3;  
• zbiornik magazynowy asfaltu (emitor E4) – odpowietrzanie zbiornika magazynowanego 
asfaltu; emisja substancji lotnych z rozgrzanego asfaltu podczas procesu przeładunku  
z dostaw zewnętrznych, emitor E4; 
• zbiornik roboczy asfaltu (emitor E5) – odpowietrzanie zbiornika roboczego asfaltu przy 
przetaczaniu asfaltu ze zbiornika magazynowego do zbiornika roboczego; emisja substancji 
lotnych z rozgrzanego asfaltu, emitor E5;  
• kotłownia c.o. i c.w.u. olejowa – ogrzewanie budynku administracyjno-socjalnego oraz 
przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej na potrzeby socjalne pracowników; emisja produktów 
spalania oleju opałowego, emitor E6. 
 Z wyŜej wymienionych źródeł emisji pozwolenia na emisję wymagają zespół WMB-
30, zbiornik magazynowy asfaltu oraz zbiornik roboczy asfaltu.  
 W obliczeniach poziomów substancji w powietrzu uwzględniono pracę wszystkich 
źródeł zakładowych.  
Przeprowadzone obliczenia wykazały, Ŝe emisja wszystkich substancji wprowadzanych do 
powietrza ze źródeł zakładu, dla zaproponowanej w dokumentacji wielkości emisji 
dopuszczalnej, nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na jakość 
powietrza. 
 Przeprowadzane przez niezaleŜne laboratoria akredytowane i organy kontrolne 
ochrony środowiska pomiary emisji substancji wprowadzanych do powietrza z emitora 
zespołu suszarki i otaczarki zespołu WMB-30 wykazały przekroczenia dopuszczalnych 
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wielkości emisji węglowodorów określonych w decyzji Starosty Wodzisławskiego  
z 15 czerwca 2005 r. udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 
Wielkości emisji zapisane w pozwoleniu określone zostały na podstawie wniosku 
przygotowanego przez EKO-EKSPERT Biuro Projektowo-Doradcze, Rybnik 2005,  
w którym, z powodu braku odpowiednich danych pomiarowych, jako podstawę do 
wyznaczenia emisji przyjęto wskaźniki zawarte w publikacji „Wymogi lokalizacyjne 
wytwórni mas bitumicznych oraz wyposaŜenie ich w urządzenia ochrony atmosfery – 
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Departament Ochrony 
Atmosfery”.  
 PoniewaŜ obliczenia stanu jakości powietrza w otoczeniu instalacji wykazują 
niewielkie obciąŜenie w zakresie stęŜeń węglowodorów (poniŜej 10% stęŜenia 
dopuszczalnego odniesionego do okresu 1 godziny D1) właściciel instalacji wystąpił  
z wnioskiem o zmianę wydanego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
dla instalacji, aby skorygować dopuszczalną wielkość emisji węglowodorów do realnego 
poziomu umoŜliwiającego dotrzymywanie warunków decyzji w trakcie kontrolnych badań 
pomiarowych (Dz. U. Nr 1 poz. 12 z 2003 r. – dokumentacja „Przegląd Ekologiczny” oraz 
„Studium ochrony powietrza”). 
 Zmiana dopuszczalnej wielkości emisji węglowodorów dla zespołu WMB-30  
nie zmieni warunków uŜytkowania instalacji oraz jej wpływu na otoczenie, natomiast 
zapewni prawidłowy stan formalnoprawny uŜytkowania instalacji. 
 Przeprowadzona analiza poziomów stęŜeń (Przegląd ekologiczny) substancji  
w powietrzu wykazała, Ŝe instalacja wytwórni mieszanek asfaltowo-mineralnych Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rybniku Oddział w Syryni, w stanie istniejącym, 
pracując na maksymalnych parametrach obciąŜenia, w czasie normalnej eksploatacji, nie 
powoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza w otoczeniu. 
 Instalacja WMB-30 stanowi takŜe źródło emisji hałasu do środowiska. Na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów oraz na podstawie oceny przeznaczenia terenu 
reprezentowanego przez punkty pomiarowe, stwierdzono, iŜ poziom hałasu emitowanego do 
środowiska w porze dziennej przez instalację wytwórni mas asfaltowo-mineralnych RPRD  
w Rybniku Oddział w Syryni nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na 
terenach reprezentowanych przez punkty pomiarowe nr PP1, PP2, PP3. Instalacja w porze 
nocnej nie pracuje. 
 RPRD w Rybniku Oddział w Syryni nie posiada uregulowanego stanu 
formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami, co naleŜy niezwłocznie uczynić zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 39,  
poz. 251 ze zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Stan formalnoprawny ten 
naleŜy niezwłocznie uregulować. 
 W związku z tym, w oparciu o dane przedstawione w opracowaniach przez 
wnioskodawcę („Przegląd Ekologiczny” oraz „Studium ochrony powietrza”), wniosek  
o zmianę wydanego pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł 
analizowanej instalacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

3.3. Pozwolenia zintegrowane. 
 

- zmiana decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 11 lipca 2006 r., nr WOŚ. 7644-
1/1516/06 dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Marcel Sp. z o.o.  
z siedzibą w Radlinie przy ul. Hutniczej 1. 
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3.4. Decyzje dotyczące zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 
 uprawnieniami do emisji. 
 

- zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do 
emisji, dla Ciepłowni Miejskiej w Wodzisławiu Śl., zlokalizowanej przy ul. Radlińskiej 72 
oraz zatwierdzenie „PLANU MONITOROWANIA WIELKO ŚCI EMISJI DLA 
CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM przy ul. Radli ńskiej 72”, 
- wygaśnięcie z dniem 9 lutego 2009 r. decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia  
17 marca 2006 r., nr WOŚ. 7644-265/05/06, udzielającej Przedsiębiorstwu Energetyki 
Cieplnej Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, ul. Wrocławska 2,  
44-335 Jastrzębie Zdrój, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji, dla Ciepłowni Miejskiej w Wodzisławiu Śl., zlokalizowanej przy  
ul. Radlińskiej 72, 
- zmiana zezwolenia Starosty Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2006 r. (WOŚ.7644-
11/265/05/06) na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 
dla Kompanii Węglowej S. A. Elektrociepłownie Ciepłownia „1 Maja”, 44-304 Wodzisław 
Śl., os. 1 Maja, 
- zmiana zezwolenia Starosty Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 r.  nr WOŚ-7644-
4/265/05/06 na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla 
Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21, 
- zmiana zezwolenia Starosty Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2006 r. (WOŚ.-7644-
4/1788/05/06) na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 
dla „Elektrociepłowni Marcel” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie przy ul. Hutniczej 1, 
- zmiana zezwolenia Starosty Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2006 r. (WOŚ.7644-
6/265/05/06) na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji 
dla Kompanii Węglowej Sp. A. Elektrociepłownie Elektrociepłownia Anna, 44-370 Pszów,  
ul. Ks. P. Skwary 21, 
- wygaszenie decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2006 r., nr WOŚ. 
7644-10/265/05/06, udzielającej Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie 
dla Ciepłowni Jankowice Szyb VI w Marklowicach przy ul. Ks. Walentego, 44-264 
Jankowice zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do 
emisji, 
- wygaszenie decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2006 r., nr WOŚ. 
7644-10/265/05/06, udzielającej Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie 
dla Ciepłowni Jedłownik w Wodzisławiu Śl. przy ul. Górniczej 17 zezwolenia na 
uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, 
 

4. Postępowania administracyjne związane ze skargami mieszkańców na 
uciąŜliwości wynikające z działalności prowadzonej przez podmioty 
gospodarcze oraz udzielone odpowiedzi w sprawach dotyczących ochrony 
środowiska. 

 

4.1. Pismem z dnia 16 czerwca 2008 roku p. Leon Skrzyszowski zwrócił się do Starosty 
Wodzisławskiego o pilną interwencję w sprawie nieprawidłowej gospodarki 
prowadzonej przez zakłady znajdujące się w sąsiedztwie jego nieruchomości w 
Gołkowicach. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2009 roku o znaku WOŚ.0715-51/08 Starosta 
Wodzisławski umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie 
nieprawidłowej gospodarki ściekami prowadzonej przez zakłady usługowe – sklep, 
zakład kamieniarski oraz bar.  

4.2. Pismem z dnia 10 lutego 2009 roku o znaku WOŚ.0715-67/08 Starosta Wodzisławski 
wezwał do udzielenia informacji dotyczącej działalności gospodarczej pod firmą FHU 
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„Komplet” Lucyna Pośpiech w Wodzisławiu Śląskim w związku ze skargą p. Erwina 
Folwarcznego. 

4.3. Pismem z dnia 27 kwietnia 2009 roku o znaku WOŚ.0715-84/08 Starosta Wodzisławski 
zwrócił Wójtowi Gminy Godów postanowienie z dnia 14 października 2008, którego 
niewaŜność stwierdziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach. 
Postanowienie dotyczyło uciąŜliwej działalności prowadzonej przez p. Mirosława 
Konsek na terenie nieruchomości mieszczącej się w Skrbeńsku przy ul. Piotrowickiej 
44. 

4.4. Pismem z dnia 12 grudnia 2008 roku o znaku WOŚ.0715-93/08 Starosta Wodzisławski 
postanowił przekazać Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego protest przeciwko 
planowanemu uruchomieniu działalności gospodarczej na terenie byłej kopalni 
polegającej na budowie linii do segregacji odpadów komunalnych, celem załatwienia 
zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową. 

4.5. Pismem z dnia 9 grudnia 2008 roku o znaku WOŚ.0715-95/08 Starosta Wodzisławski 
poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o ustaleniach w sprawie 
uciąŜliwości związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w Gorzyczkach przy 
ulicy Wiejskiej oraz przesłał kopię protokołu z czynności rozpoznawczych. 

4.6. W dniu 24 lipca 2009 roku pismem o znaku WOŚ.0715-6/09 Starosta Wodzisławski 
zwrócił Wójtowi Gminy Godów postanowienie z 21 stycznia 2009, którego niewaŜność 
stwierdziło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, a które dotyczyło 
skargi mieszkańców ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie. Mieszkańcy wnosili o wizję 
lokalną na posesji p. Grzegorza Pająk, który prowadzi hodowlę owczarków niemieckich 
w celu ustalenia legalności tej działalności oraz skarŜyli się na niedogodności z nią 
związane. 

4.7. Pismem z dnia 14 lipca 2009 roku o znaku OŚ-428/696/0/09/AK Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Katowicach stwierdziło niewaŜność postanowienia w sprawie 
nielegalnego składowania odpadów na terenie posesji Państwa Mączyńskich przy  
ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku. 

4.8. Pismem z dnia 24 kwietnia 2009 roku o znaku WOŚ.0715-27/09 Starosta Wodzisławski 
poinformował MultiTransport Sp.z o.o. o braku konieczności informowania o wymianie 
ziemi w celu polepszenia warunków glebowych oraz braku uprawnień do wszczęcia 
postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie wymiany ziemi. 

4.9. Pismem z dnia 12 maja 2009 roku o znaku WOŚ.0715-28/09 Starosta Wodzisławski 
poinformował ks. Stanisława Czempka zwracającego się do Starostwa o udzielenie 
odpowiedzi w sprawie byłej oczyszczalni ścieków przy KWK „1 Maja” w Wodzisławiu 
Śląskim, iŜ teren oczyszczalni nie znajduje się w rejestrze terenów zanieczyszczonych, 
dla których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleb i ziemi. 

4.10. Pismem z dnia 24 lipca 2009 roku o znaku WOŚ.0715-48/09 Starosta Wodzisławski 
odpowiedział na pismo p. Bartosza Filipowicza w sprawie składowania odpadów 
czarnej hałdy na nieruchomości połoŜonej w CzyŜowicach w gminie Gorzyce. 

4.11. Pismem z dnia 11 sierpnia 2009 roku o znaku WOŚ.0715-52/09 Starosta Wodzisławski 
odpowiedział p. Iwonie Witaszak na pismo dotyczące szkód spowodowanych przez 
kunę domową na nieruchomości połoŜonej w CzyŜowicach oraz wyjaśnił, iŜ przepisy 
prawa nie uwzględniają wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki 
inne niŜ podane w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. 

4.12. Pismem z dnia 29 czerwca 2009 roku o znaku WOŚ.6227-11/09 Starosta Wodzisławski 
odpowiadając na pismo p. Ilony i Jerzego Błatoń poinformował o wszczęciu na wniosek 
Ewy i Dariusza Graczyk, Doradztwo Podatkowe Graczyk i Wspólnicy s.c.  
w Wodzisławiu Śl. administracyjnego postępowania wodnoprawnego w sprawie 
wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej  
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i sanitarnej do rowu oraz na wprowadzanie poprzez wyloty do rowu zanieczyszczonych 
wód opadowych i roztopowych. 

4.13. Sprawa skargi p. Macieja Przygody, która dotyczyła zbierania odpadów na terenie firmy 
FPHU „MARKUS” Zdzisław Maciuszkiewicz. 

4.14. Pismem z dnia 6 lutego 2009 roku o znaku WOŚ.6227-25/08 Starosta Wodzisławski 
umorzył postępowanie administracyjne w sprawie utrzymania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych zlokalizowanych na nieruchomościach przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Rydułtowach, jako bezprzedmiotowe. 

4.15. Pismem z dnia 29 stycznia 2009 roku o znaku WOŚ.6227-32/08 Starosta Wodzisławski 
odpowiedział na pismo Komendy Powiatowej Policji w sprawie moŜliwości popełnienia 
wykroczenia przez p. Bogdana Stramkę, polegającego na budowie stawów rybnych  
i urządzeń słuŜących do poboru wody bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 
Ponadto, poinformowano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Wodzisławiu Śląskim o sprawie p. Stramka w celu podjęcia działań prawnych. 

4.16. Starosta Wodzisławski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia 
administracyjnej kary pienięŜnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia  
z terenu budowy pawilonu handlowego TESCO przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu 
Śląskim. 

4.17. Prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
eksploatacyjnej dla p. Adama Krakowczyka zam. w Rydułtowach przy ul. Szpitalnej 
1/11, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MULTITRASPORT Sp. z o.o.  
w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179, za wydobywanie kopaliny pospolitej bez 
wymaganej koncesji z terenu działek o numerach 666/15 i 582/15, połoŜonych  
w Wodzisławiu Śl. przy ul. MłodzieŜowej – bocznej (obręb Kokoszyce, mapa ewidencji 
gruntów nr 4, KW 7530), będących własnością p. Leszka Piniora zam. w Wodzisławiu 
Śl. przy ul. MłodzieŜowej 77. 

4.18. Toczy się postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
eksploatacyjnej dla p. Adama Pawelca, prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Firma Handlowo-Usługowa TRANS-SPEDITION Adam Pawelec z siedzibą  
w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 126, za wydobywanie kopaliny pospolitej bez 
wymaganej koncesji z terenu działki o numerze 2712/340, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. Letniej (obręb Radlin, KW 4212), będącej własnością p. Tomasza Serwotki 
zam. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej 17. 

4.19. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
eksploatacyjnej dla p. Jerzego Dziąćko, prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą ZAKŁAD CERAMICZNY Jerzy Dziąćko z siedzibą w Rydułtowach przy  
ul. Bohaterów Warszawy 117, za wydobywanie kopaliny pospolitej bez wymaganej 
koncesji z terenu połoŜonego poza granicami obszaru górniczego Rydułtowy Piasek  
w Rydułtowach w jego północno-wschodniej części. 

4.20. Wezwanie z dnia 26 sierpnia 2009 r. znak WOŚ.7513-8/09 p. Jerzego Dziąćko, do 
niezwłocznego zaniechania eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku, poza granicami 
obszaru górniczego Rydułtowy Piasek w Rydułtowach w jego północno-wschodniej 
części. 

4.21. Decyzja z dnia 6 czerwca 2009 r. znak WOŚ.7514-2/09 nakazująca p. Adamowi 
Pawelcowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-
Usługowa TRANS-SPEDITION Adam Pawelec z siedzibą w Marklowicach przy  
ul. Wyzwolenia 126, wstrzymanie działalności w zakresie wydobywania kopaliny 
pospolitej z terenu działki o numerze 2712/340, połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy  
ul. Letniej (obręb Radlin, KW 4212), będącej własnością p. Tomasza Serwotki  
zam. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej 17. 
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5. Ochrona przyrody. 
 

Starosta Wodzisławski jest właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 
w zakresie w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 
jedynie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (art. 90 ustawy  
o ochronie przyrody). W okresie ostatnich 12 miesięcy wydano 145 zezwoleń na wycinkę 
drzew. 
Ponadto, w zakresie kompetencji Starosty wynikających z ustawy o ochronie przyrody jest 
rozpatrywanie wniosków w sprawie wpisu lub wykreślenia z rejestru zwierząt podlegających 
ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Ilość rozpatrzonych podań  
w ww. okresie wyniosła 66. 
 

6. Ochrona powierzchni ziemi. 
 

 W oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze Starosta Wodzisławski 
udziela koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóŜ kopalin pospolitych oraz na 
wydobywanie kopalin, na obszarze zamierzonej działalności nieprzekraczającym 2 ha, gdy 
wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 m3 oraz działalność 
prowadzona jest bez uŜycia materiałów wybuchowych. Ponadto, w oparciu o przepisy ww. 
ustawy, Starosta zawiadamia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoŜa kopaliny, 
hydrogeologicznej, geologiczno-inŜynierskiej, innej dokumentacji geologicznej; zatwierdza 
projekty prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz 
przyjmuje projekty prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi. 
Starosta Wodzisławski jako organ administracji geologicznej opiniuje i uzgadnia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
 

6.1. Koncesje udzielone przez Starostę Wodzisławskiego w okresie ostatnich  
 12 miesięcy: 
 

- p. Rafałowi Drobnemu zam. w Ligocie Tworkowskiej 45, prowadzącemu działalność 
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe 
Rafał Drobny w Ligocie Tworkowskiej, na rozpoznanie złoŜa kopaliny pospolitej (złoŜa 
Ŝwirowo-piaskowego) w miejscowości Ligota Tworkowska, 
- p. ElŜbiecie Górskiej zam. w Rogowie przy ul. Krzywej 1g, prowadzącej działalność 
gospodarczą pod nazwą Wydobywanie Kopalin Surowców Mineralnych Handel – Transport 
ElŜbieta Górska w Rogowie, na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoŜa Ŝwirowo-
piaskowego „Górska I” w miejscowości Ligota Tworkowska, 
- p. Michałowi Mentlowi zam. w Pszowie przy ul. śuŜlowej 55 G, prowadzącemu 
działalność pod nazwą „MIGREX” Michał Mentel, Międzynarodowe Usługi Transportowe  
w Pszowie, i na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoŜa „Nieboczowy 4” w miejscowości 
Ligota Tworkowska, 
- p. Patrycji Pinior prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Pinpat” Patrycja 
Pinior z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. MłodzieŜowej 77, na rozpoznanie złoŜa kopaliny 
pospolitej (kruszywa naturalnego) w miejscowości Wodzisław Śląski, 
- p. Henrykowi Szymiczkowi zam. w Jastrzębiu Zdrój przy ul. Gagarina 98A, 
prowadzącemu działalność gospodarczą w Jastrzębiu Zdrój przy ul. Gagarina 96A, na 
rozpoznanie złoŜa kopaliny pospolitej (piasku budowlanego) w miejscowości Skrzyszów, 
- p. Iwonie Świerczek zam. w Rydułtowach przy ul. Traugutta 186b, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod nazwą NOBA – Iwona Świerczek w Rydułtowach, na 
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rozpoznanie złoŜa kopaliny pospolitej (złoŜa Ŝwirowo-piaskowego) w miejscowości 
Nieboczowy, 
- p. Iwonie Świerczek zam. w Rydułtowach przy ul. Traugutta 186 b, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod nazwą NOBA – Iwona Świerczek w Rydułtowach, na 
wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoŜa „Nieboczowy III-2”, połoŜonego na działkach 
gruntowych o numerach: 329/11, 330/11, 331/11, 332/11, 333/11, 334/11, 335/11, 336/11  
i 337/11 (obręb Nieboczowy, k.m. 5) w miejscowości Nieboczowy. 
 
6.2. Projekty prac geologicznych zatwierdzone przez Starostę Wodzisławskiego: 
 
- „Projekt prac geologicznych dla rozpoznania podłoŜa gruntowego w celu uzupełnienia 
bazy danych do atlasu geologiczno-inŜynierskiego aglomeracji Rybnik – Jastrzębie Zdrój – 
śory w województwie śląskim” (miasto Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski,  
- „Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inŜynierskich dla 
likwidacji zalewiska „Sakandrzok” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Piaskowej”, 
opracowanego w lipcu 2009 r. przez Alicję Ficek (upr. nr V-1593 i VII-1398) z firmy „GEO-
TECH” w Katowicach, 
- „Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inŜynierskich 
podłoŜa ulic: Matuszczyka i 26 Marca w związku z ich przebudową oraz budową drogi 
łączącej ulicę Rybnicką z ulicą Marklowicką wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową  
w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb inwestycji: UdroŜnienie ruchu w południowej części 
subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski, Etap I i Etap II”,  
- przyjęcie informacji dotyczącej „Projektu prac geologicznych związanego  
z wykonaniem instalacji grzewczej wykorzystującej ciepło ziemi do ogrzewania budynku 
przedszkola przy ulicy Widokowej w Marklowicach”,  
- „Projekt prac geologicznych w celu wykonania sieci monitoringu lokalnego 
składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych w fazie poeksploatacyjnej  
w Lubomi przy ul. Polnej”,  
- „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych na terenie Gminnego Centrum Rekreacji w Marklowicach”,  
- „Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku  
z wypełnieniem terenu niekorzystnie przekształconego znajdującego się przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 152D w Rydułtowach odpadami innymi niŜ niebezpieczne”. 
 

6.3. Dokumentacje geologiczne przyjęte przez Starostę Wodzisławskiego: 
 

- „Dokumentacja geologiczno – inŜynierska z wierceń dla rozpoznania podłoŜa 
gruntowego w celu uzupełnienia bazy danych do atlasu geologiczno – inŜynierskiego 
aglomeracji Rybnik – Jastrzębie Zdrój – śory w województwie śląskim” (miasto Pszów, 
Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl.),  
- „Dokumentacja geologiczna złoŜa Ŝwirowo – piaskowego „Ligota Tworkowska – 
Drobny” w kategorii C1”, połoŜonego na działkach gruntowych o numerach 384/46, 499/47, 
498/47 oraz 283/85 (obręb Ligota Tworkowska, k.m. 2 i 3 część 1) w miejscowości Ligota 
Tworkowska,  
- „Dokumentacja geologiczna złoŜa Ŝwirowo-piaskowego Nieboczowy III-2 w kategorii 
C1”, połoŜonego na działkach gruntowych o numerach 329/11, 330/11, 331/11, 332/11, 
333/11, 334/11, 335/11, 336/11 i 337/11 (obręb Nieboczowy, k.m. 5) w miejscowości 
Nieboczowy,  
- „Dokumentacja geologiczna złoŜa piasków skaleniowo-kwarcowych „Pinior I”  
w kategorii C1”, połoŜonego na działce gruntowej o numerze 666/15 (obręb Kokoszyce, mapa 
ew. gruntów 4) w miejscowości Wodzisław Śl.,  
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- „Dokumentacja geologiczna złoŜa kopaliny pospolitej – piasku budowlanego 
„Szymiczek” w Skrzyszowie”, połoŜonego na działce gruntowej nr 223/31 (obręb Skrzyszów, 
k.m. 8) w miejscowości Skrzyszów, 
- „Dokumentacja dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku  
z wypełnieniem terenu niekorzystnie przekształconego znajdującego się przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 152D w Rydułtowach odpadami innymi niŜ niebezpieczne”. 
 

6.4. Inne sprawy związane z ochroną powierzchni ziemi  
 

- p. Arkadiuszowi Bieńkowi zam. w Bukowie przy ul. Głównej 10, prowadzącemu 
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowo – Transportowa Arkadiusz 
Bieniek w Bukowie, nakazano: 
• wstrzymanie wprowadzania odpadów do wyrobiska i prowadzenia prac niwelacyjnych  

w ramach rekultywacji wyrobiska połoŜonego na terenie prowadzonej działalności  
w zakresie wydobywania kopaliny pospolitej ze złoŜa Ŝwirowo-piaskowego „Bieniek I”  
w miejscowości Syrynia (gmina Lubomia) w obszarze górniczym złoŜa „Bieniek I”, do 
czasu likwidacji zakładu górniczego i całkowitego wyeksploatowania zasobów 
przemysłowych oraz uzyskania stosownej decyzji właściwego organu w zakresie 
rekultywacji i odzysku odpadów, 

• doprowadzenie do zgodności z wymaganiami koncesji kąta nachylenia skarpy roboczej  
w nieczynnym wyrobisku eksploatacyjnym od strony południowej granicy obszaru 
górniczego; 

- udzielenie odpowiedzi p. Alfonsowi Karwatowi zam. w CzyŜowicach na ulicy 
Gorzyckiej 3, w sprawie koncesji na wydobywanie piasku oraz określenie działań mających 
na celu przywrócenie do stanu właściwego działki nr 1 karta mapy 8 o obszarze 12 111 m2, 
połoŜonej w Rogowie w gminie Gorzyce. 
 

7. Inne sprawy rozpatrywane przez Starostę Wodzisławskiego z zakresu 
ochrony środowiska w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

 

• opiniowanie i uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem 
wymagań ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla projektowanych inwestycji (112 spraw), 

• rozpatrywanie wniosków finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wodzisławskiego  
(22 sprawy), 

• opiniowanie i uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (25 spraw), 

• wyraŜanie zgody, w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu chwytania  
i przetrzymywania zwierzyny, 

• zezwalanie na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, 
• wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 
• nadzór i kontrola przedsiębiorców wydobywających kopaliny pospolite, 
• przyznawanie środków na pokrycie kosztów zalesienia, 
• zatwierdzanie planów urządzenia lasu, 
• współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska. 
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8. Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

 

W 2009 r. z PFOŚiGW zaplanowano następujące wydatki na zadania: 
1) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 oraz przebudowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy 
ul. Obywatelskiej 30 – 150 000 zł; 

2) budowa kanalizacji deszczowych: przy ul. Raciborskiej w Rogowie, ul. Dworcowej  
w Olzie, ul. Wyzwolenia w Rogowie, ul. 1 Maja w Gołkowicach, ul. 1 Maja  
w Skrzyszowie, ul. Piecowskiej w Rydułtowach, ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl. – 
87 000 zł; 

3) odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z aptek prowadzących działalność na 
terenie miasta Wodzisławia Śl. – 2 000 zł; 

4) wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta 
Wodzisławia Śląskiego na ekologiczne – 60 000 zł; 

5) wymiana źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym Gminy Rydułtowy - etap III – 
53 760 zł; 

5) likwidacja i utylizacja azbestu (łącznie 200 000 zł): 
- Urząd Gminy Godów – 17 200 zł, 
- Urząd Miasta Pszów – 43 000zł, 
- Urząd Gminy Mszana – 26 100 zł, 
- Urząd Miasta Rydułtowy – 14 200 zł, 
- Urząd Gminy Gorzyce – 24 600 zł, 
- Urząd Gminy Lubomia – 17 000 zł, 
- Urząd Miasta Wodzisławia Śl. – 31 600 zł, 
- Urząd Gminy Marklowice – 12 000 zł, 
- Urząd Miasta Radlin – 14 300 zł; 

7) zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposaŜenia – 50 000 zł. 
 

IV. Podsumowanie i wnioski. 
 

Podstawowym załoŜeniem ochrony środowiska jest, aby jej realizacja doprowadziła 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz 
zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła 
warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  
Do najwaŜniejszych zadań w tym zakresie, zgodnie z załoŜeniami polityki ekologicznej 
państwa, moŜna zaliczyć: 
- działania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
- prawidłową rekultywację terenów pokopalnianych, 
- ograniczenie niskiej emisji do powietrza, 
- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 
- likwidację dzikich wysypisk śmieci, 
- przerób odpadów, 
- termomodernizację obiektów, 
- edukację ekologiczną, 
- dotacje do zadań usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie gmin 

powiatu wodzisławskiego, 
- koordynację działań związanych z gospodarowaniem odpadami, 
- rekultywację gruntów i zapobieganie degradacji i erozji gleb, 
- unowocześnienie układu komunikacyjnego. 
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Wytyczne do dalszych działań to: 
• zintensyfikowanie działań prowadzących do maksymalizacji utylizacji oraz 

recyklingu i odzysku odpadów komunalnych z jednoczesną likwidacją dzikich 
wysypisk odpadów, 

• nałoŜenie na mieszkańców gmin obowiązku opróŜniania szamb ze ścieków 
bytowych proporcjonalnie do ilości pobieranej wody, 

• w dalszym ciągu, wspólnie z gminami, realizowany winien być program usuwania  
i utylizacji azbestu z terenu powiatu wodzisławskiego, 

• poddanie szczegółowej kontroli obrotu odpadami, 
• objęcie ścisłym nadzorem wycinki drzew oraz ograniczenie do minimum 

nielegalnego usuwania drzew, 
• realizacja programów ograniczania niskiej emisji, 
• budowa i rozbudowa przez gminy i MZWiK sieci kanalizacji sanitarnych w miarę 

moŜliwości finansowych łącznie z wykorzystaniem funduszy pomocowych, 
• rozszerzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców powiatu poprzez 

róŜnorodne formy prezentowania tematów w celu osiągnięcia zrównowaŜonego 
rozwoju, 

• ograniczenie nielegalnego wydobywania kopalin pospolitych, 
• uregulowanie spraw dotyczących własności wód płynących, 
• zdecydowane ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków do rowów, cieków 

wodnych, rzek i do ziemi. 
 
Zaproponowane ww. działania oraz zawarte wytyczne w takich dokumentach jak „Plan 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego” i „Program Ochrony Środowiska 
Powiatu Wodzisławskiego” winny przynieść wymierne efekty, takie jak: 
- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz minimalizację trafiających na 

składowiska odpadów, 
- ograniczenie zapotrzebowania na nośniki energii, 
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zagroŜenia dla zdrowia ludzi, 
- poprawa estetyki powiatu, 
- zmniejszenie zagroŜenia dla rozwoju fauny i flory, 
- wyeliminowanie potencjalnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, 
- pozyskiwanie czystych surowców do przerobu, 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
- ochrona terenu – zmniejszenie zapotrzebowania na teren pod składowiska, 
- wydłuŜenie czasu eksploatacji istniejących i projektowanych składowisk, 
- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji, 
- wykorzystanie kompostu do pielęgnacji terenów zielonych, 
- pozyskanie źródła częściowego finansowania systemu gospodarki odpadami, 
- wzrost świadomości ekologicznej, 
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
- ograniczenie niskiej emisji do powietrza, 
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związkami siarki i pyłami, 
- promocja powiatu. 
 
 Działania te mają na celu osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju w oparciu  
o kompatybilność z wojewódzkim i gminnymi planami gospodarki odpadami i programami 
ochrony środowiska. Zadania Powiatu realizowane są zgodnie z przepisami prawa ujętymi  
w poszczególnych ustawach. 


