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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, 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)  
w/w 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). 
 
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 (art. 3 pkt 39) w/w 
ustawy). 
 

II. Wst ęp. 
 
 Nawiązując do wyznaczonej tematyki sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego naleŜy 
odnieść się w niniejszym opracowaniu w szczególności do spraw bieŜących toczących się 
przed Starostą Wodzisławskim w zakresie ochrony środowiska, jak równieŜ do zadań 
określonych w przyjętej Polityce Ekologicznej Państwa, zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. 
 
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. 
 
Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego” stanowi 
natomiast podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Realizacja 
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programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego 
zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 
degradacją, a takŜe stworzyć warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym 
zakresie prawa. 
„Program Ochrony Środowiska” określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania 
środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się  
do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Wspomaga dąŜenia 
do uzyskania sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł 
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie  
z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.  
 
Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Powiecie  
w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni 
ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 
niejonizującym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, racjonalnego uŜytkowania 
zasobów naturalnych z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu 
docelowego umoŜliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie. 
 
Identyfikacja potrzeb Powiatu w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu  
do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, 
polega na sformułowaniu celów i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów 
ekologicznych z podziałem na cele krótkoterminowe i długoterminowe.  
 

III.  Przedstawienie waŜniejszych postępowań administracyjnych  
w zakresie ochrony środowiska prowadzonych przez Starostę 

Wodzisławskiego w okresie ostatnich 12 miesięcy. 
 

1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA. 
 
Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki wodnej 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,  
- 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. 
Dodatkowo wygasza, cofa lub ogranicza funkcjonujące juŜ w obrocie prawnym pozwolenia 
wodnoprawne.  
 
1.1. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski wydał  

32 pozwolenia wodnoprawne, m.in.:  
 
-  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie na wprowadzanie 
 ścieków komunalnych, oczyszczanych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię 
 ścieków w Pszowie, do potoku Jedłownickiego w km 3+350 jego biegu, 
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- dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na wykonanie 
 urządzeń wodnych w ramach odbudowy cieku Mszanka na długości 2,274 km w Mszanie, 
 
- dla Miasta Jastrzębie Zdrój na wprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, 
 
- dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 w Wodzisławiu Śląskim na pobór wody podziemnej z ujęcia stanowiącego dziesięć 
 studni, zlokalizowanego w Wodzisławiu Śl., w wysokości średniodobowego poboru 
 równego 460 m3/dobę przy maksymalnym poborze godzinowym równym 19,16 m3/h, 
 
- dla Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną 
 odpowiedzialnością w Katowicach na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej  
 nr S 3544 Kornowac - Buków nad potokiem Łęgoń w km 0+833 jego biegu,  
 w  miejscowości  Buków, 
 
- dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu Zdrój 
 na przekroczenia rurociągiem kanalizacji sanitarnej rzek: Leśnicy i Szotkówki  
 w Godowie, 
 
- dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 w Wodzisławiu Śląskim na przekroczenia rurociągiem kanalizacji sanitarnej rzeki Leśnicy 
 w Wodzisławiu Śl., 
 
- dla Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach na przekroczenie rzeki 
 Szotkówki linią napowietrzną izolowaną SN i nN w Połomi, 
 
- dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu 
 Zdrój na przekroczenie rurociągiem wody słonej potoku Wilchwiańskiego w km 0+420 
 jego biegu w Mszanie, 
 
- dla Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu 
 Zdrój na przekroczenie rurociągiem wody słonej rzeki Marklówki w km 1+460 oraz  
 w km 1+630 jej biegu w Marklowicach, 
 
- dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na: 

a) regulację cieku Niedobczyckiego od km 1+935 do km 2+635 jego biegu, w Radlinie, 
b) przebudowę pięciu przepustów w kilometrach 2+574, 2+135, 2+339, 2+088, 2+276 

oraz przekroczenie cieku Niedobczyckiego rurociągiem pod przepustem  
N3 w km 2+137 jego biegu (tj. ułoŜenie rurociągu poniŜej poziomu posadowienia 
przepustu N3) w Radlinie, 

 
- dla Cemex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na przebudowę 
 rowu 1-D poprzez wykonanie do niego wylotu kanalizacji deszczowej oraz  
 na  wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu 1-D 
 poprzez  powyŜszy wylot, spływających z drogi, placu i parkingu przy zakładzie p.n.: 
 „Węzeł produkcji betonu towarowego” zlokalizowanym w Rydułtowach, 
- dla Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz BoŜeny i Roberta Zając zam w Wodzisławiu Śl. 
 na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki  Leśnicy w km 15+850 jej biegu 
 oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód  opadowych i roztopowych do rzeki 
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 Leśnicy poprzez powyŜszy wylot, spływających  z nawierzchni parkingu, placu 
 manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl., 
 
- 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, 
 
- dla Gminy Godów na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu oraz na 
 wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu poprzez 
 powyŜszy wylot, spływających z nawierzchni dróg gminnych na terenie osiedla domków 
 jednorodzinnych „Piaskownia” w Godowie, 
 
- dla Gminy Marklowice na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do ziemi 
 oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi 
 poprzez powyŜsze wyloty, spływających z nawierzchni projektowanej drogi gminnej 
 w Marklowicach, 
 
- dla Gminy Gorzyce na: 

a) wykonanie wylotu do rowu otwartego oraz przebudowę tego rowu na długości 30 m,  
w CzyŜowicach, 

b) przebudowę urządzenia wodnego (rowu nr 170) poprzez przebudowę istniejącego 
rurociągu na tym rowie oraz wykonanie wylotu do tego rowu w Bełsznicy, 

c) przebudowę istniejących przepustów na w/w rowie. 
 
Ponadto rozwiązano wiele innych spraw związanych z problematyką wodno-ściekową  
w Powiecie, jak: 
 
- czyszczenia rowu połoŜonego w Osinach, 
- rozlewiska wodno-ściekowego w Radlinie, 
- gospodarki wodno-ściekowej przepompowni ścieków w Skrzyszowie oraz oczyszczalni 
 ścieków w Gołkowicach. 
 

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 sposobu 
 gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
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2.1. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski wydał  
33 pozwolenia i zezwolenia, m. in.:  

 
- dla firmy „Zielony Śląsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach na odzysk odpadów 
 innych niŜ niebezpieczne w instalacji połoŜonej w Wodzisławiu Śl. przy ul Armii 
 Ludowej, 
 
- dla firmy WPBP Sterkowny „KRUSZBET” Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., 
 na odzysk 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 na terenie 
 piaskowni „GODÓW”, gmina Godów, 
 
- dla FIRMY HANDLOWO - USŁUGOWO - TRANSPORTOWEJ Arkadiusz Bieniek,  
 z siedzibą w Bukowie, na odzysk 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  
 w wyrobisku poeksploatacyjnym OZG „Bieniek I”, gmina Lubomia, 
 
- dla firmy „BAROSZ GWIMET” Sp. z o.o., z siedzibą w Marklowicach, na odzysk 
 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 na terenie KWK „Marcel”  
 w Radlinie, 
 
- dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „REN-BUD” Sp. z o.o. 
 z siedzibą w Zabrzu, któremu zatwierdzono program gospodarki odpadami 
 niebezpiecznymi powstającymi na terenie Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” 
 S.A. Koksownia „Radlin” w Radlinie, 
 
- dla „Firmy Handlowej TRANSBUD – WULKAN” Zdzisław Wszoła z siedzibą  
 w Preczowie na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne przy budowie autostrady 
 A–1 „Świerklany – Gorzyczki”, 
 
- dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą  
 w Rydułtowach, na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne, w procesie odzysku  
 R 14 zgodnie z Załącznikiem nr 1, Lp. 14 do rozporządzenia Ministra  Środowiska 
 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
 instalacjami i urządzeniami na terenie KWK „Rydułtowy-Anna”  Ruch II w Pszowie,  
- dla firmy „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, 
 
- dla firmy „EURO-TRANS” Jarosław Krakowczyk, Piotr Salamon Spółka Jawna  
 na transport odpadów, 
 
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Rydułtowy z siedzibą w Rydułtowach  
 na transport odpadów, 
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- dla firmy „CERAMOT” MOTYKA, PAWLICA Spółka Jawna, z siedzibą  
 w Bukowie, na odzysk 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 w Bukowie, 
 
- dla „LETA AUTO – TEST” Sp. z o.o. na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  
 i innych niŜ niebezpieczne na terenie miejscowości Wodzisław Śl.  
 
2.2. Inne postępowania administracyjne związane z gospodarką odpadami: 
 
2.2.1. W odniesieniu do działalności firmy „Zielony Śląsk” sp. z o.o. z siedzibą  
 w Rydułtowach, Starosta Wodzisławski podjął następujące działania: 
 

 Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w oparciu o przepis art. 30 ust. 
ustawy o odpadach, pismem z dnia 29 lutego 2008 r. wezwano firmę „Zielony Śląsk” 
Sp. z o.o. do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach oraz 
warunków wydanego przez Starostę Wodzisławskiego zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku odpadów innych niŜ niebezpieczne, w procesie 
odzysku R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
części), celem wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego, znajdującego się  
w Rydułtowach, poprzez zaniechanie lokowania odpadów, które nie zostały określone 
w zezwoleniu Starosty Wodzisławskiego z dnia 7 września 2006 r. znak WOŚ.7664-
7/10562/06. W związku z pismami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach z dnia 1 i 15 kwietnia 2008 r. oraz wynikami badań pobranych próbek  
z terenu wyrobiska w Rydułtowach przy ul. Bohaterów Warszawy, Starosta 
Wodzisławski dnia 9 maja 2008 r. wszczął postępowanie administracyjne  
w sprawie cofnięcia decyzji z dnia 7 września 2006 r. nr WOŚ.7664-7/10562/06, 
zezwalającej firmie „Zielony Śląsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, na odzysk 
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 w Rydułtowach. Decyzją  
z dnia 22 stycznia 2008 r. znak WOŚ.0715-141/07 Starosta Wodzisławski zobowiązał 
firmę „Zielony Śląsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Rydułtowach, do sporządzenia i przedłoŜenia Staroście Wodzisławskiemu 
przeglądu ekologicznego dla prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadów 
na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego 1 Maja w Wodzisławiu Śl. W związku  
z informacją przekazaną przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o rozwiązaniu  
w trybie natychmiastowym umowy dzierŜawy nr 58 z dnia 23 kwietnia 2007 r. części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym 
uŜytkowaniu Gminy – Miasta Wodzisławia Śl., zawartej pomiędzy Gminą – Miastem 
Wodzisławiem Śl. a firmą „Zielony Śląsk” Sp. z o.o. w Rydułtowach, Starosta 
Wodzisławski decyzją z dnia 21 maja 2008 r. (WOŚ.7664-5/07) stwierdził 
wygaśnięcie z dniem 30 kwietnia 2008 r. decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 25 
maja 2007 r. znak WOŚ.7664-5/07, zezwalającej firmie „Zielony Śląsk” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Rydułtowach na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne w instalacji 
połoŜonej w Wodzisławiu Śl. na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego 1 Maja.  
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2.2.2. Działania przedsięwzięte przez Starostę Wodzisławskiego w stosunku  
 do działalności firmy „Rent Hus” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Zakład 
 w Wodzisławiu Śl.: 
 

  23 kwietnia 2007 r. Starosta Wodzisławski, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach  oraz w nawiązaniu do pisma Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2007 r. i skarg 
okolicznych mieszkańców, wezwał firmę „Rent Hus” Sp. z o.o. 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 R14 (inne działania 
polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części), celem wypełnienia 
terenu niekorzystnie przekształconego, znajdującego się w Wodzisławiu Śl., poprzez: 
zaniechanie lokowania odpadów, które nie zostały określone w zezwoleniu Starosty 
Wodzisławskiego z dnia 9 października 2006 r. znak WOŚ.7664-15/12830/06.Pismem 
z dnia 28 maja 2007 r. przypomniano firmie, iŜ decyzja Starosty, zezwalająca firmie 
„Rent Hus” Sp. z o.o. w Warszawie na odzysk odpadów innych niŜ niebezpieczne  
w procesie działań polegających na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, 
celem wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego w Wodzisławiu Śl. nie 
upowaŜnia do prowadzenia odzysku odpadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków. 
W decyzji tej nie zostały zamieszczone odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków 
(osady), powodujące powstawanie uciąŜliwych zapachów. Starosta Wodzisławski 
poinformował takŜe, iŜ zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym ustabilizowanych 
osadów ściekowych, nie uprawnia do lokowania odpadów w wyrobisku 
pocegielnianym. Decyzją z dnia 25 czerwca 2007 r. znak WOŚ.7664-15/06, Starosta 
Wodzisławski nałoŜył na spółkę „Rent Hus” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, obowiązek ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko, spowodowanego działalnością firmy oraz przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego, w odniesieniu do terenu nieczynnego wyrobiska 
pocegielnianego w Wodzisławiu Śl. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2008 r. znak 
WOŚ. 7664-15/06 Starosta Wodzisławski nałoŜył na „Rent Hus” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zakład w Wodzisławiu 
Śl., obowiązek zbadania wód pochodzących z rekultywowanego wyrobiska 
pocegielnianego na obecność bakterii typu salmonella. Decyzją z dnia 11 kwietnia 
2008 r. znak WOŚ. 7664-15/08 Starosta Wodzisławski cofnął decyzję Starosty 
Wodzisławskiego z dnia 9 października 2006 r. nr WOŚ. 7664-15/12830/06 
zezwalającą firmie „Rent Hus” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 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 w Wodzisławiu Śl., bez odszkodowania. Działalność przedmiotowej 
firmy jest na bieŜąco monitorowana, zaś ustalenia i obserwacje poczynione w czasie 
monitoringu są systematycznie przedkładane Zarządowi Powiatu oraz Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 
 
 
 



 9 

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

 
W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski przyjął 32 informacje  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami składane 
przez wytwórcę odpadów na podstawie art.17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach. Nadto zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 24 ust. 9 w/w 
ustawy, Starosta Wodzisławski przesłał powyŜsze informacje: Marszałkowi Województwa 
Śląskiego, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 
właściwemu miejscowo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi. 
 

3. OCHRONA POWIETRZA. 
 
3.1. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski wydał  

5 pozwoleń, m. in.:  
 
- dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą w Rybniku, 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Ciepłowni „1 Maja”  
w Wodzisławiu Śl. na os. 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim,  

 
- dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, z siedzibą w Rybniku 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Ciepłowni „Jedłownik” w Wodzisławiu 
Śl., 

 
- dla „LETA-AUTO-TEST” Sp. z o. o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza. 
 
3.2. Ochrona powietrza w aspekcie powstających uciąŜliwości. 
 
3.2.1. Działania przedsięwzięte przez Starostę Wodzisławskiego w stosunku do działalności 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z siedzibą w Rybniku oddział w Syryni  
(Wytwórnia Mas Bitumicznych). 

 
W odniesieniu do uciąŜliwości dla środowiska i mieszkańców, Starosta Wodzisławski podjął 
następujące działania: 
 

 W dniu 12 marca 2008 r. Pani Maria Fibic działająca z upowaŜnienia Wójta Gminy 
Lubomia zwróciła się pisemnie do tut. Starostwa z prośbą o podjęcie działań  
w kierunku kontroli wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza  
z Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w Syryni, posiadającej pozwolenie 
Starosty Wodzisławskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. (WOŚ-I-D-130-7644-
8/4308/2005) na emisję gazów i pyłów do powietrza. Z przesłanego pisma wynika, 
 iŜ w dniu 11 marca 2008 r. do tamt. Urzędu wpłynęła telefoniczna interwencja 
mieszkańca Syryni, pana M. Gęstego, dotycząca uciąŜliwej emisji gazów i pyłów do 
powietrza przez w/w wytwórnię. Starosta Wodzisławski postanowieniem z dnia  
8 kwietnia 2008 r. przekazał Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska pismo Wójta Gminy Lubomia z dnia 11 marca 2008 r. znak RR-7625/1/08 
w powyŜszej sprawie, celem rozpatrzenia i podjęcia działań zgodnie z właściwością 
miejscową i rzeczową. Decyzją Starosty Wodzisławskiego z dnia 9 maja 2008 r. znak: 
WOŚ.0715-23/08, zobowiązano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą  
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w Rybniku  oddział w Syryni, do sporządzenia i przedłoŜenia Staroście 
Wodzisławskiemu przeglądu ekologicznego dla prowadzonej działalności w Syryni. 
Od tej decyzji wniesione zostało odwołanie przez stronę skarŜącą się na działalność 
zakładu, które wstrzymało wykonanie nałoŜonego obowiązku. Odwołanie w sprawie 
rozpatrywane jest przez organ odwoławczy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze  
w Katowicach. Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego został nałoŜony  
na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który  
w swoim wystąpieniu wskazał, Ŝe dwie kontrole Wytwórni Mas Bitumicznych  
w Syryni nie wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza, jednakŜe 
naleŜy zobowiązać wytwórnię do wykonania takiego opracowania ze wzglądu na 
moŜliwość oddziaływania tej działalności na inne elementy środowiska. Pan Michał 
Gęsty zam. w Syryni podaniem z dnia 30 maja 2008 r., zwrócił się do Starosty 
Wodzisławskiego o cofnięcie zezwolenia na produkcję przez Wytwórnię Mas 
Bitumicznych w Syryni oraz zajęcie się sprawą zanieczyszczenia gleby 
węglowodorami wielopierścieniowymi w odniesieniu do terenów przylegających do 
w/w przedsiębiorstwa.Wniosek ten został przekazany Śląskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w części dotyczącej kompetencji tamt. organu, na 
podstawie przepisu art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska i ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, które 
jednoznacznie wskazują organ właściwy do wstrzymania działalności Wytwórni Mas 
Bitumicznych w Syryni w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieŜenia 
pogarszaniu stanu środowiska. Natomiast w części dotyczącej zanieczyszczenia gleby 
węglowodorami wielopierścieniowymi na terenie gruntów przylegających do 
Wytwórni Mas Bitumicznych w Syryni sprawę przekazano Wojewodzie Śląskiemu na 
podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, które stanowią, Ŝe przepisy 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, stosuje się do 
bezpośredniego zagroŜenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, 
spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska 
stwarzającą ryzyko szkody w środowisku. Organem ochrony środowiska właściwym 
w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę 
szkód w środowisku jest wojewoda. Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) lit. b),  
art. 6 pkt 8) lit. c) w/w ustawy do działalności stwarzającej ryzyko szkody  
w środowisku zalicza się m.in. z zakresu ustawy – Prawo ochrony środowiska – 
eksploatację instalacji wymagającą uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza. Jednocześnie, poprzez naprawę elementów przyrodniczych, 
która obejmuje równieŜ naturalną regenerację – rozumie się, w odniesieniu  
do powierzchni ziemi – usunięcie zagroŜenia dla zdrowia ludzi, w tym przywrócenie 
do stanu zgodnego ze standardami jakości gleby i ziemi, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śl. jest takŜe w posiadaniu kopii opracowania pt. „Badania i ocena 
zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach 
na terenie działek przylegających do Wytwórni Mas Bitumicznych w Syryni, gmina 
Lubomia”, wykonanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach na zlecenie 
Wójta Gminy Lubomia. Dokumentację tą przekazał Wójt Gminy Lubomia wraz  
z pismem skierowanym do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach. 
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3.3. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski wydał  
2 pozwolenia zintegrowane: 

 
- dla CIEPŁOWNI RYDUŁTOWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Rydułtowach - pozwolenie zintegrowane dla instalacji słuŜących do produkcji ciepła 
zlokalizowanych w Rydułtowach, 

 
- dla spółki „CERAMOT” MOTYKA, PAWLICA SPÓŁKA JAWNA - pozwolenie 

zintegrowane dla pieca wypałowego Hoffman zlokalizowanego w Bukowie. 
 
 oraz  2 decyzje dotyczące zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie 

handlu uprawnieniami do emisji: 
 
- stwierdzono wygaśnięcie decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 31 marca 2006 r., 

nr WOŚ. 7644-5/1967/05/06, udzielającej spółce „CERAMOT” MOTYKA, PAWLICA 
Spółka Jawna, w Bukowie, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji, 

 
- stwierdzono wygaśnięcie 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, zezwolenia na 
uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji. 

 
4. OCHRONA PRZED HAŁASEM. 

 
4.1. Starosta Wodzisławski prowadził następujące postępowania administracyjne 

związane z ochroną środowiska przed hałasem: 
 
- po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Starosta Wodzisławski określił 

dla „Zakładu Remontowo-Budowlanego” znajdującego się w Pszowie–KrzyŜkowicach, 
prowadzonego przez p. Andrzeja Zalewskiego zamieszkałego w Pszowie–
KrzyŜkowicach, dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska podczas 
prac związanych z cięciem drewna oraz pozostałych prac wykonywanych na terenie 
zakładu: 
  LAeg D – równowaŜny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 600 do godz. 2200) na poziomie nieprzekraczającym 50 dB, 
  LAeg N – równowaŜny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako 
przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600) na poziomie nieprzekraczającym 40 dB, 
 

- umorzone zostało jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie 
nadmiernej emisję hałasu z urządzeń znajdujących się w budynku warsztatu stolarskiego  
p. Bogdana Strzałki w CzyŜowicach. W niniejszej sprawie do organu odwoławczego – 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, wniesione zostało 
odwołanie, jednakŜe organ odwoławczy nie wydał jeszcze decyzji, 

 
- Starosta Wodzisławski postanowieniem utrwalił fakt zawarcia ugody przez strony  

w sprawie emisji hałasu ze stacji benzynowej w Rydułtowach. Ugoda została zawarta 
pomiędzy mieszkańcami ulic Raciborskiej i Ładnej w Rydułtowach, skarŜącymi się  
na uciąŜliwości związane z prowadzeniem myjni samochodowej zlokalizowanej  
na terenie stacji benzynowej w Rydułtowach, a prowadzącą w/w działalność Spółką 
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PKN „ORLEN” S.A., Stacja Paliw w Rydułtowach, reprezentowaną przez Pana 
Grzegorza Smyczek, 

 
- po prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie emisji hałasu  

do środowiska, wszczętym na wniosek p. Macieja Przygody, wskazującego  
na uciąŜliwość spowodowaną działalnością firmy FPHU „MARKUS” Zdzisław 
Maciuszkiewicz umorzono postępowanie administracyjne w sprawie emisji hałasu  
do środowiska związanej ze zbieraniem odpadów na terenie firmy FPHU „MARKUS” 
Zdzisław Maciuszkiewicz, jako bezprzedmiotowe, 

 
- na wniosek p. Heleny i Czesławy Macura zam. w Gorzycach w dniu 18 lipca 2008 r. 

Starosta Wodzisławski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu spowodowanego działalnością p. Marcina Sosny 
prowadzącego sklep „Delikatesy u Marcina” w Gorzycach. W przedmiotowej sprawie 
zaplanowano przeprowadzenie pomiarów natęŜenia hałasu, którego wynik zdeterminuje 
merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie. 

 
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,  
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (art. 90 ustawy  
o ochronie przyrody). W okresie ostatnich 12 miesięcy wydano 103 zezwolenia na wycinkę 
drzew. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starostwa Wodzisławski wydał  
105 decyzji zezwalających na wycinkę drzew rosnących na nieruchomościach będących 
własnością komunalną gmin Powiatu Wodzisławskiego. 
Ponadto, w zakresie kompetencji Starosty wynikających z ustawy o ochronie przyrody jest 
rozpatrywanie wniosków w sprawie wpisu lub wypisu z rejestru zwierząt podlegających 
ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej. W okresie objętym niniejszym 
opracowaniem Starostwa Wodzisławski wydał 86 decyzji w niniejszym zakresie. 
 
5.1. Sprawy związane z naliczeniem kary pienięŜnej za wycinkę drzew bez 

wymaganego zezwolenia: 
 
- Starosta Wodzisławski wymierzył administracyjną karę pienięŜną w wysokości 

pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy pięciuset sześciu złotych i czterdziestu jeden 
groszy (522 506, 41 zł) Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego „SKOBUD” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w śywcu, za usunięcie drzew 
beznwymaganego zezwolenia, z terenu budowanego zjazdu do pawilonu handlowego 
TESCO w Wodzisławiu Śląskim,  

 
- Starosta Wodzisławski wymierzył Gminie Godów administracyjną karę pienięŜną  

w wysokości pięciuset trzydziestu trzech tysięcy sześciuset dwóch złotych i piętnastu 
groszy (533 602, 15 zł), za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew, z terenu 
budowy fundamentów hali sportowej w Godowie. 
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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 oku kalendarzowym nie przekracza 20 000 m3 oraz działalność 
prowadzona jest bez uŜycia materiałów wybuchowych. Ponadto, w oparciu o przepisy w/w 
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. W okresie objętym niniejszym opracowaniem Starosta Wodzisławski wydał  

5 koncesji:  
 
- dla p. Arkadiusza Bieniek zam. w Bukowie prowadzącego Firmę Handlowo – 

Usługowo – Transportową Arkadiusz Bieniek w Bukowie, na wydobywanie kopaliny 
pospolitej ze złoŜa Ŝwirowo-piaskowego „Bieniek I” w miejscowości Syrynia (gmina 
Lubomia) metodą odkrywkową systemem zabierkowym i poprzez urabianie na całej 
swojej miąŜszości koparką hydrauliczną z powierzchni stropowej w obszarze 
górniczym złoŜa „Bieniek I”, 

- dla p. ElŜbiety Górskiej zam. w Rogowie prowadzącej firmę Wydobywanie Kopalin 
Surowców Mineralnych Handel – Transport ElŜbieta Górska w Rogowie,  
na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoŜa Ŝwirowo-piaskowego „Górska I”  
w miejscowości Ligota Tworkowska (gmina Lubomia) metodą odkrywkową 
systemem zabierkowym i poprzez urabianie na całej swojej miąŜszości koparką 
hydrauliczną z powierzchni stropowej w obszarze górniczym złoŜa „Górska I”, 

 
- dla p. Michała Mentel zam. w Pszowie, prowadzącego działalność pod nazwą 

„MIGREX” Michał Mentel, Międzynarodowe Usługi Transportowe w Pszowie,  
na rozpoznanie złoŜa kopaliny pospolitej (kruszywo naturalne) w miejscowości Ligota 
Tworkowska, 

 
- dla p. Damiana Świerczek zam. w Rydułtowach, prowadzącego działalność pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Damian Świerczek  
w Rydułtowach, na rozpoznanie złoŜa kopaliny pospolitej (kruszywo naturalne)  
w miejscowości Nieboczowy, 

 
- dla p. Damiana Świerczek prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Damian Świerczek, na wydobywanie kopaliny 
pospolitej ze złoŜa „Nieboczowy III-1 i Nieboczowy IV” w miejscowości 
Nieboczowy. 
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6.2. Projekty prac geologicznych zatwierdzone przez Starostę Wodzisławskiego: 
 
- projekt prac geologicznych dla rozpoznania podłoŜa gruntowego projektowanej 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 932 w km 5 + 330 ÷ 6 + 700 w gminie 
Marklowice, opracowany w lipcu 2007 r. przez Hannę Waleczek (upr. CUG 070807), 

 
- projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych  

i geologiczno-inŜynierskich dla projektowanej stacji paliw płynnych i LPG  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Leszka, opracowany w listopadzie 2007 r. przez 
Tomasza Cienia (upr. nr XII-0058) i Włodzimierza Malickiego (upr. nr 020914,  
V-1305, VII-1201, XII-0038), 

 
- projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych  

i geologiczno-inŜynierskich podłoŜa terenu pod budowę stacji paliw przy ulicy 
Wodzisławskiej w CzyŜowicach, na działkach nr 325/46 i 326/47 (obręb CzyŜowice, 
k. m. 4), opracowany w listopadzie 2007 r. przez Tadeusza Gajdę (upr. MOŚZNiL,  
nr II-1142 i IV-0369) i Andrzeja Beniaka (upr. MOŚZNiL, nr II-1237 i VI-0372), 

 
- projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód 

podziemnych z utworów czwartorzędu i trzeciorzędu, połoŜonego przy ulicy 
Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, opracowany w grudniu 2007 r. przez Marię 
Aniszczyk (upr. MOŚZNiL, nr 040286), 

 
- projekt prac geologicznych dla potrzeb dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 

ustalającej geotechniczne warunki posadowienia obiektu galerii handlowej  
w Wodzisławiu Śląskim, opracowany w kwietniu 2008 r. przez Kazimierza Sołtysa 
(upr. CUG nr 070712/76) we współpracy z Wiolettą Sławińską (upr. nr XI-0072), 
Sebastianem Stęplewskim (upr. nr XI-0055) i Marcinem Pasternakiem  
(upr. nr XI-0075, XI-0064) 

 
 

7. INNE SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
ROZPATRYWANE PRZEZ STAROSTĘ WODZISŁAWSKIEGO. 

 
• opiniowanie i uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia pod względem 

wymagań ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla projektowanych inwestycji (136 spraw), 

 
• rozpatrywanie wniosków finansowania i udzielania dotacji ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Wodzisławskiego  
(22 sprawy), 

 
• opinie i uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (25 spraw), 

 
• wyraŜanie zgody, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny, 
 
• udzielanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców, 
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• decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 
 
• nadzór i kontrola przedsiębiorców wydobywających kopaliny pospolite, 
 
• przyznanie środków na pokrycie kosztów zalesienia, 
 
• prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem planów urządzenia lasu, 
 
• bieŜąca współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ochrony 
środowiska. 

 
 

IV. Informacja na temat realizacji zadań określonych w Programie 
Ochrony Środowiska w poszczególnych obszarach. 

 
1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA. 

 
Zadanie 1 
Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
W 2007 r. dofinansowano ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej następujące zadania (realizowane przez PZD): 
 
• „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Gołkowicach” w kwocie 45 000 zł. 
• „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie” w kwocie 30 000 zł. 
 
• „Budowa odwodnienia przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 35 000 zł. 
 
• „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.” w kwocie 

40 000 zł. 
 
W 2008 r. z PFOŚiGW zarezerwowano środki na realizację zadań: 
 
• konserwacja rowu R1 w Sołectwie Połomia -10 000 zł, 
• przebudowa rurociągu na rowie nr 170 odprowadzającego wody deszczowe z rejonu  

ul. Raciborskiej w Bełsznica - 50 000 zł, 
• przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – etap II – 300 000 zł, 
 
oraz dodatkowo zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg (łącznie 230 000 zł),  
w postaci: 
-   budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie, 
-   budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Piecowskiej w Rydułtowach, 
-  budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Mszanie, 
-  budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Ślaskim. 
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Zadanie 2 
Przeprowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych związanych z przebudową w obiektach 
szkolnych istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. 
 
W okresie objętym niniejszym opracowaniem zrealizowano następujące zadania: 
 
• Przebudowę istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową 

dla Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim.  

 
• Wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku PCKUiDM  

w Wodzisławiu Śląskim. 
 
• Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – ETAP I. 
 

2. OCHRONA POWIETRZA. 
 
Zadanie 1 
Opracowanie i wdraŜanie metod likwidacji niskiej emisji. 
 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą nr 77/2004 z dnia 12.05.2004 r. przyjął „Plan 
poprawy powietrza na obszarze gmin wchodzących w skład powiatu wodzisławskiego 
poprzez zastąpienie istniejących źródeł ciepła nowoczesnymi źródłami niskoemisyjnymi –  
w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.”  
 
W okresie objętym niniejszym opracowaniem zrealizowano następujące zadania: 
 
• termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu 
Śląskim, 

 
• termomodernizację budynków Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., 
 
• termomodernizację kompleksu szkół LO i LE w Wodzisławiu Śl., 
 
• termomodernizację Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41. 
 
Ponadto, w 2007 r. udzielono dofinansowania z PFOŚiGW dla Powiatowego Domu Dziecka  
w Gorzyczkach na zadanie pn. „Zakup i montaŜ ekologicznego kotła c.o. z podajnikiem”  
w wysokości 50 000 zł. 
 
Dodatkowo na program ograniczenia niskiej emisji w gminie Rydułtowy w 2007 r. 
przeznaczono z PFOŚiGW 140 000 zł. 
 
Nadto ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
partycypowano w następujących zadaniach realizowanych przez poszczególne gminy Powiatu 
Wodzisławskiego: 
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Wodzisław Śląski – w zakresie poprawy jakości powietrza gmina prowadzi dofinansowania 
do modernizacji systemów grzewczych polegających na wymianie kotłów centralnego 
ogrzewania starego typu na kotły ekologiczne w budynkach jednorodzinnych. Dofinansowano 
242 modernizacje na łączną kwotę 151 500 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na bieŜąco 
prowadzi termomodernizacje budynków komunalnych (termomodernizacja budynków przy 
ul. Górniczej – wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, zamontowanie 
zaworów z głowicami termostatycznymi w mieszkaniach – koszt 1 258 500 zł; zmiana 
sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych na Rynku – ul. Jana i ul. Apteczna, poprzez 
zabudowę pomp ciepła – koszt 2 086 300 zł). 
 
Gorzyce - kontynuowanie dofinansowania zakupu przez mieszkańców mieszkańcom 
ekologicznych kotłów C.O. (nie dotyczy paliw stałych). 
 
Radlin - „Program poprawy jakości powietrza” został uchwalony 30.06.2004 r., obecnie 
realizowane są dopłaty do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych. 
Zainstalowano 129 kotłów ekologicznych, 13 kolektorów słonecznych, 25 wymienników 
ciepła. Dla tychŜe urządzeń udzielono dotacji z GFOŚiGW w wysokości 129 747 zł. 
 
Rydułtowy – w 2006 i 2007 r. realizowano program ograniczenia niskiej emisji  
w gminie Rydułtowy m.in. poprzez wymianę kotłów. 
 
Godów – przyjęto uchwałę Rady Gminy w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez 
stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych. 
Dofinansowanie do zakupu kotła c.o. w wysokości 50% kosztów lecz nie więcej niŜ 1500 zł. 
 
 
 
W 2008 r. w PFOŚiGW zarezerwowano środki na realizację zadań: 
 
• modernizację źródła ciepła i instalacji c.o. w KPP Wodzisław Śl.– 100 000 zł, 
• termomodernizację budynków: Oddziału Wewnętrznego II i Geriatrycznego, Oddziału 

Pediatrycznego oraz Przychodni Specjalistycznej na terenie Szpitala w Rydułtowach – 
140 000 zł, 

• ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza poprzez obniŜenie strat ciepła  
w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa 
Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach  - 37 100 zł. 

 
Zadanie 2 
Unowocześnienie układu komunikacyjnego. 
 
- budowa autostrady A1 wraz z modernizacją dróg dla potrzeb autostrady (węzeł mszański, 

zjazd gorzycki). Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, 

 
- modernizacja drogi krajowej DK-78 wraz z przebudową waŜniejszych skrzyŜowań  

i modernizacją sygnalizacji świetlnych. Zrealizowano przebudowę skrzyŜowania DK-78 
z Jana Pawła II oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Pszowskiej z ul. 
Witosa. 
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- przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich DW 932 Wodzisław Śląski – śory oraz  
DW-933 Racibórz – Pszów – Wodzisław Śl. – Jastrzębie Zdrój.  
Remont drogi prowadzi Wydział Szkód Górniczych KWK „JAS-MOS” wspólnie z WZD 
Katowice. 

 
- budowa obwodnic wokół Rydułtów, Radlina, Pszowa i Wodzisławia Śląskiego.. 
 
- przebudowa wiaduktu na ul. Jastrzębskiej oraz przebudowa ronda na skrzyŜowaniu ulic 

Jastrzębskiej i Rybnickiej.  
 
• Zadania realizowane przez PZD: 
 
- modernizacja nawierzchni chodnika oraz kanalizacji na ul. A. Ludowej wraz  

z modernizacją skrzyŜowania ulic: A. Ludowej, Skrzyszowskiej, Turskiej i 1 Maja, 
 
- remont chodnika i nawierzchni na ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim, 
 
- modernizacja ul. Letniej w Wodzisławiu Śląskim, 
 
- modernizacja ul. Karola Szymanowskiego w Marklowicach, 
 
- modernizacja ulic ŁuŜyckiej i Basenowej w Wodzisławiu Śląskim, 
 
- modernizacja ul. Paderewskiego w Pszowie, 
 
- remont nawierzchni, budowa chodnika i kanalizacji na ul. Wiosny Ludów  
 w Marklowicach. 

 
3. GOSPODARKA ODPADAMI. 

 
Zadanie 1 
Likwidacja i utylizacja azbestu. 

 
Akcja utylizacji i usuwania azbestu dotowana jest ze środków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej juŜ od 2002 r. 
Zgodnie z przeprowadzoną w 2005 r. ankietą wśród gmin, ilość materiałów zawierających 
azbest występujących na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 2804 Mg. 
W myśl obowiązujących przepisów azbest naleŜy usunąć do 2032 r. 
Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego uczestniczą w realizacji zadania  
pn. „Likwidacja i utylizacja azbestu”. 
 

Do dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych połoŜonych na 
terenie gmin. Finansowanie utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest odbywa 
się według następujących zasad: 40% kosztów pokrywane jest z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40% kosztów pokrywane jest z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 20% kosztów pokrywa 
wnioskodawca, tj. właściciel budynku mieszkalnego. 
Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot gospodarczy 
wybrany przez Gminę. 
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 Z roku na rok moŜna zauwaŜyć wzmoŜone zainteresowanie mieszkańców prowadzoną 
akcją. WiąŜe się to z całą pewnością ze wzrostem świadomości na temat szkodliwości 
materiałów azbestowych. Istotne znaczenie ma tutaj edukacja ekologiczna, takŜe ta 
prowadzona przez Starostwo Powiatowe.  
 
W 2007 r. ze środków PFOŚiGW udzielono Gminom Powiatu Wodzisławskiego dotacji  
na realizację tego zadania, w wysokości: 
 
Gmina Godów:  13 000 zł 
Gmina Lubomia:  23 000 zł 
Gmina Marklowice:    8 000 zł 
Gmina Gorzyce:  19 000 zł 
Gmina Mszana:  25 000 zł 
Miasto Wodzisław Śl.: 39 000 zł 
Miasto Pszów:  28 000 zł 
Miasto Radlin:  17 000 zł 
Miasto Rydułtowy:  28 000 zł 
  
W 2007 r. udzielono takŜe dofinansowania z PFOŚiGW dla Powiatowego Zakładu 
Zarządzania Nieruchomościami na zadanie pn. „Remont dachu w budynku przy ul. Orkana 8 
w Radlinie i likwidacja azbestu” w wysokości 10 000 zł. 
 
Na zadanie „Likwidacja i utylizacja azbestu” zarezerwowano na 2008 r. z PFOŚiGW środki  
w wysokości: 
 
Gmina Godów:  28 600 zł, 
Miasto Pszów:   50 000zł, 
Gmina Mszana:  19 000 zł, 
Miasto Rydułtowy:  17 600 zł, 
Gmina Gorzyce:   20 000 zł, 
Gmina Lubomia:   17 100 zł, 
Miasto Wodzisławia Śl.: 40 000 zł. 

 
Zadanie 2 
Prowadzenie działalności edukacyjnej obejmującej mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego  
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczania ich powstawania oraz budowy 
zakładu termicznej przeróbki odpadów. 
 
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 
przeprowadzili szereg szkoleń w zakresie w/w tematyki w Zespole Szkół Zawodowych przy 
ul. Gałczyńskiego 1, Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Zespole Szkół 
Ekonomicznych przy ul. Szkolnej 1. W sumie na przedmiotowe wykłady poświęcono  
16 godzin lekcyjnych.  
Materiał jaki przedstawiono podczas prezentacji obejmował następujące zagadnienia: 
• w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ograniczania ich powstawania i ich termicznego 

przekształcania: 
- cele gospodarki odpadami, 
- prawnie określone zasady postępowania z odpadami i ich gospodarowania, 
- główne zadania w gospodarce odpadami komunalnymi, 
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- definicje pojęć: odpady, gospodarowanie odpadami, odzysk odpadów, odzysk energii, 
posiadacz odpadów, recykling, składowisko odpadów, spalarnia odpadów, 
unieszkodliwianie odpadów, wytwórca odpadów, zbieranie odpadów, 

- kategorie odpadów, 
- negatywne konsekwencje niewłaściwego sposobu postępowania z odpadami, 
- wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej, 
- korzyści wynikające z właściwego gospodarowania odpadami, 
- zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz wynikające z niej korzyści, 
- kompostowanie odpadów biodegradowalnych, 
- ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji aluminium z odpadów (puszek), 

produkcji papieru z makulatury, produkcji szkła z wykorzystaniem stłuczki oraz 
zbiórki złomu, 

- rodzaje odpadów jakie naleŜy umieszczać w poszczególnych pojemnikach i workach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 

- procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
• w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest: 

- definicja azbestu, 
- przenikanie azbestu do organizmu i rodzaje chorób jakie wywołuje, 
- metody zabezpieczania terenu przy pracy z azbestem, 
- aspekty formalno-prawne postępowania z azbestem, 
- program pomocowy oferowany przez Powiat Wodzisławski w porozumieniu  

z gminami w usuwaniu azbestu. 
 

4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB. 
 
Zadanie 1 
Współudział w zagospodarowaniu i rekultywacji terenów składowisk odpadów pogórniczych. 
 
Współudział Starosty Wodzisławskiego w zagospodarowaniu i rekultywacji terenów 
zwałowisk pogórniczych polegał do uzgadnianiu warunków i rozwiązań przyjętych  
w przedkładanych dokumentacjach w sprawie rekultywacji terenu niekorzystnie 
przekształconego, prowadzeniu oględzin i negocjacji przy planowanych procesach 
rekultywacji, monitorowaniu zagroŜeń poŜarowych mogących wystąpić wskutek aktywności 
termicznej istniejących zwałowisk, opiniowaniu i uzgadnianiu decyzji środowiskowych 
związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania 
przedmiotowych terenów. 
 
W odniesieniu do poszczególnych gmin Powiatu Wodzisławskiego współpracowano przy 
następujących projektach: 
 
Pszów: Realizacja projektu ukształtowania i zagospodarowania terenu w kierunku 

rekreacyjno-sportowym rejonu zwałowiska „Wrzosy” i zlikwidowanych 
osadników mułowych KWK „Anna” w Pszowie. 

Rydułtowy: Prowadzenie rekultywacji hałdy w KWK „Rydułtowy”. 
Radlin:  Prowadzenia częściowej eksploatacji zapoŜarowanej hałdy KWK Marcel wraz 

z jej rekultywacją. 
Wodzisław: Prowadzenie likwidacji szybów peryferyjnych KWK 1 Maja, rekultywacja 

zwałów kamienia oraz likwidacja zbędnych obiektów pokopalnianych. 
Marklowice: Rewitalizacja terenów poprzez inwestycję „Tropikalna Wyspa”. 
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Na wniosek Kompanii Węglowej S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą w Rydułtowach 
postanowiono uzgodnić warunki rekultywacji zwałowiska kopalni KWK „Rydułtowy-Anna”, 
zlokalizowanego w południowej części kopalni, przedstawione w przedłoŜonej dokumentacji. 
W skład zwałowiska wchodzą stoŜki nr 1 i 2 oraz zwał płaski nr 3, zajmujące powierzchnię 
około 37 ha. Zakończenie rekultywacji nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r. 
 
Zadanie 2 
Współudział w rekultywacji terenów zdegradowanych przez górnictwo. 
 
Starosta Wodzisławski w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (na dzień 
sporządzenia niniejszego opracowania juŜ nieobowiązujące) uzgodnił warunki rekultywacji 
terenów, na których wystąpiły szkody powodowane przez wydobycie surowców mineralnych, 
dla: 
- terenu zlokalizowanego w gminie Wodzisław Śl. przy ul. Bogumińskiej 33, 
 
- terenu poprzemysłowego w rejonie szybu Nr 6 KWK Jankowice, 
 
- terenu przyszybowego szybu peryferyjnego IV KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, terenu 

przyszybowego szybu peryferyjnego V i VII KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, terenu 
zwałowiska „Skrzyszów” KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, 

 
- Spółki Restrukturyzacji Kopalń: 

a) „Projekt rekultywacji rejonów szybów głównych”, 
b) „Projekt rekultywacji terenu zwałowiska Skrzyszów”, 
c)  

- terenu połoŜonego w gminie Rydułtowy na gruntach naleŜących do Zakładu 
Ceramicznego mgr inŜ. Jerzy Dziąćko, 

 
- Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna, Oddział Zagospodarowania Mienia w Bieruniu  

w zakresie uzgodnienia warunków i rozwiązań przyjętych w przedłoŜonej dokumentacji  
p.n.: „Projekt rekultywacji osadników VII i VIIa, połoŜonych na terenie likwidowanego 
Ruchu 1 Maja KWK MARCEL”, 

 
- firmy świrownia-Betoniarnia Materiały Budowlane L. Motyka, z siedzibą w Lubomi-

Bukowie przy ul. KrzyŜanowickiej 1, dla terenu zlokalizowanego w gminie Lubomia,  
 
- terenu wyrobiska poeksploatacyjnego w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym 

„GODÓW” w Godowie, 
 
- „Zakładu Ceramicznego mgr inŜ. Jerzy Dziąćko” w Rydułtowach, dla terenu wyrobiska 

poeksploatacyjnego gliny w Wodzisławiu Śl., 
 
- Radlińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Radlinie, dla terenu wyrobiska 

poeksploatacyjnego „Kopalni Piasku w Radlinie”, 
 
- Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie 

Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”, w zakresie uzgodnienia warunków 
rekultywacji i zagospodarowania terenów związanych z likwidacją Ruchu „1 Maja” KWK 
„Marcel”.  
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Dodatkowo na Kompanię Węglową S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach nałoŜono 
obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko oraz przywrócenia środowiska  
do stanu właściwego w zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie 
„Leon II” w Rydułtowach. Wyznaczono termin przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego na dzień 31 grudnia 2014 r. 
 

V. Podsumowanie i wnioski. 
 

Podstawowym załoŜeniem ochrony środowiska jest doprowadzenie do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie 
skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a takŜe stworzenie 
warunków dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

 
Do najwaŜniejszych zadań w tym zakresie moŜna zaliczyć: 
 
- działania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
 
- termomodernizację obiektów powiatu, 
 
- edukację ekologiczną, 
 
- dotacje do zadania usuwania azbest i materiałów zawierających azbest na terenie gmin 

powiatu wodzisławskiego, 
- koordynację działań związanych z gospodarowaniem odpadami, 
 
- rekultywację gruntów oraz zapobieganie degradacji i erozji gleb, 
 
- unowocześnienie układu komunikacyjnego, 
 
- likwidację niskiej emisji. 
 
Wytyczne do dalszych działań: 
 

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

 
• naleŜy motywować gminy Powiatu Wodzisławskiego do tworzenia własnych 

programów ochrony środowiska, w tym ograniczania niskiej emisji poprzez 
wymianę kotłów oraz dofinansowania do instalowania przez mieszkańców 
Powiatu nowoczesnych technologii grzewczych, w tym dostarczających energii  
ze źródeł odnawialnych, 

 
• dalsze wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez partycypowanie w kosztach 

organizacji konkursów ekologicznych i akcji „Sprzątanie świata”. 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
/-/ inŜ. Janusz WyleŜych 


