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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, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi 

przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: 

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, 

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 

 

 Zrównoważony 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 możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

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 także przekształconych  

w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, 

powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także 

wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. 

 

Z kolei zanieczyszczenie to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory 

estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania 

ze środowiska (art. 3 pkt 49) cyt. ustawy). 
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II. Wst ęp. 

 

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 środkami 

przeznaczanymi na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, jak również 

ochroną powierzchni ziemi, wydobywaniem kopalin, gospodarką łowiecką i leśną oraz 

ochroną przed hałasem, a także ochroną przed polami elektromagnetycznymi. 

 

III.  Opis zadań z zakresu ochrony środowiska, będących w kompetencji Starosty 

Wodzisławskiego z opisem spraw konfliktowych (w okresie od listopada 2012 r. 

do października 2013 r.). 

 

1. Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy 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, 

wygasza pozwolenia wodnoprawne oraz cofa je lub ogranicza. 

 

Ilości spraw w poszczególnych zakresach: 

• udzielanie pozwoleń wodnoprawnych – 74, 

• stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych – 11, 

• przeglądy pozwoleń wodnoprawnych – 35, 

• legalizacja urządzeń wodnych – 1, 

• przyjmowanie wyników badań i analiz ściekowych – 30, 

• inne sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową w Powiecie – 21. 
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1.1. Inne sprawy. 
 
 

1.1.1. Urządzenia melioracyjne odwadniające teren p. G. Łatki. 
 

Pan G. Łatka poprosił o interwencję w związku z planowanym rozpoczęciem robót 
ciężkim sprzętem przez sąsiada w zakresie nadsypania i wyrównania terenu, co rodzi obawę 
zalewania jego nieruchomości oraz skierowanie wód opadowych do innego odbiornika. 
Po przeprowadzeniu rozpoznania stanu faktycznego i prawnego wystosowano pismo do 
wnioskodawcy przedstawiając poruszony temat urządzeń melioracyjnych odwadniających 
nieruchomość, których funkcjonalność może zostać naruszona działaniami podejmowanymi 
przez właściciela nieruchomości leżącej naprzeciw posesji, mianowicie: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) osobie fizycznej dozwolone jest wykorzystywanie 
określonych rodzajów odpadów (np. ziemi) celem m. in. utwardzania nawierzchni. Nigdy 
jednak działania takie nie mogą szkodzić nieruchomościom sąsiednim, bądź innym 
położonym w choćby pośrednim zasięgu oddziaływania takich prac.  

W myśl przepisu art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 21 ze zm.) posiadacz odpadów (o ile narusza ww. regulacje rozporządzenia) 
jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania. W przypadku zaś nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów 
ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 

Podobnie w zakresie regulowanym przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 
znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich. Jeżeli zaś spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody 
na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 ww. ustawy). 

Zatem w myśl przepisów przedmiotowo istotnych organem właściwym na gruncie 
niniejszej sprawy będzie Wójt Gminy Gorzyce. 

Niezależnie od regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, na gruncie 
przedmiotowej sprawy Starosta Wodzisławski zaproponował rozważyć możliwość 
skorzystania z cywilnoprawnej drogi dochodzenia praw, poprzez egzekwowanie 
przestrzegania swych praw na drodze postępowania toczonego przed właściwym rzeczowo  
i miejscowo sądem powszechnym. 
 
 

1.1.2. Prośba o kontrolę posesji pod kątem usuwania ścieków w Wodzisławiu Śl. 
 

 Do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. wpłynęło pismo informujące  
o zanieczyszczeniu środowiska powstałym w wyniku niekontrolowanego odprowadzania 
ścieków do ziemi w Wodzisławiu Śl. przy ul. Radlińskiej. 

Anonimowe pismo było prośbą o przeprowadzenie kontroli posesji położonej przy 
ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śl., w związku z rzekomymi nieprawidłowościami  
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz nieczystościami płynnymi. 
W myśl art. 3 ust 1 i 2 pkt 3) i 4) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  
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• utrzymanie czystości i porządku w gminie należą do obowiązkowych zadań własnych 
gminy; 

• gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne 
do ich utrzymania, a w szczególności: 
− obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 
− nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. 

Zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 1) gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej.  
Nadto, w myśl przepisu art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ 
administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, 
niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym 
wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. 
 W związku z powyższym, organem właściwym do podjęcia decyzji w rzeczowej 
sprawie jest Prezydent Wodzisławia Śl., stąd też podanie przekazano do organu właściwego. 
 
 
1.1.3. Legalizacja drenażu w obrębie zwałowiska w Krostoszowicach.  
 

W oparciu o art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 
wodne (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.), do tut. Starostwa wpłynął wniosek 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu o wydanie decyzji o legalizacji drenażu wraz 
z wylotem do rowu wykonanego w Krostoszowicach. 
Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem zamierzonej działalności 
sporządzonym w języku nietechnicznym. 
Zgodnie z art. 64a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity  
z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.) jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez 
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, właściciel tego urządzenia może wystąpić  
z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza dokumenty wskazane w art. 131 ust. 2. 
Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może wydać decyzję o legalizacji 
urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza przepisów o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63, ustalając jednocześnie, w drodze 
postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
Według obowiązujących przepisów (art. 63 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 145 ze zm.), jeżeli wykonane bez wymaganego 
pozwolenia urządzenie wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,  
a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, 
potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku 
wodnym na terenach podmokłych, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, 
może wydać decyzję o legalizacji urządzenia. 
Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynikało, iż istniejące urządzenie wodne nie 
narusza warunków określonych w ustawie Prawo wodne oraz ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów 

Wobec powyższego wydano decyzję o legalizacji drenażu wraz z wylotem do rowu 
wykonanego w Krostoszowicach. 
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Zalegalizowano drenaż składający się z 8 odcinków rur drenażowych PVC-U karbowanych  
z otworami 2,5 mm x 5 mm o średnicy równej Ф 160 i Ф 100 (z czego 3 odcinki stanowią 
rurociąg główny zaś 5 pozostałe odcinki to przyłącza) oraz rury kanalizacji zewnętrznej PVC  
o średnicy równej Ф 250 odprowadzającej wody ze studni So, stanowiącej krąg betonowy 
DN1000 do rowu. 
W miejscach połączeń poszczególnych odnóg sieci drenarskiej zabudowane są studzienki 
drenarskie, rewizyjne (S1, S2, S3, S4). Do ww. studzienek zabudowanych na trasie kanału 
głównego doprowadzonych jest pięć przyłączy drenażowych: P0 –P1 (Ф 100, długość 13 m), 
P1-S1 (Ф 160, długość 12 m), P2-S2 (Ф 160, długość 12 m), P3-S3 (Ф 160, długość 13 m)  
i S0-S4 (Ф 160, długość 6 m). 
 

 

2. Gospodarka odpadami. 

 

Do podstawowych zadań w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności 

prowadzenie spraw związanych z: 

- udzielaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów 

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, 

- wpisami do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

Ilości spraw w poszczególnych zakresach: 

• pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 15, 

• zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania oraz 

zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów – 51, 

• ilość wpisów do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania 

zezwolenia– 6, 

• inne sprawy związane z gospodarką odpadami (wyjaśnienia, udzielanie informacji, 

informacje o wytwarzanych odpadach) – 32. 

 

2.1. Inne sprawy. 
 
 

2.1.1. Cofnięcie zezwolenia na odzysk odpadów wydanej dla p. T. Kaczmarczyka. 
 

 Decyzją z dnia 31 stycznia 2011 r. znak: WOŚ.7664-14/10 Starosta Wodzisławski 
zezwolił p. T. Kaczmarczykowi – przedsiębiorcy działającemu pod firmą Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „M.K.T. – TRANS” w Rybniku, na odzysk poza instalacjami i urządzeniami 
odpadów innych niż niebezpieczne, w procesie odzysku R 14 (inne działania polegające  
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na wykorzystaniu odpadów w całości lub części), zgodnie z Załącznikiem nr 1, Lp. 5  
do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami  
i urządzeniami, na terenie nieruchomości w gminie Radlin. 
Następnie na wniosek strony, decyzją z dnia 8 lipca 2011 r. znak: WOŚ.6233.21.2011 
zmieniono ww. zezwolenie poprzez zwiększenie obszaru objętego procesem odzysku 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz zmianę ilości przewidywanych do odzyskiwania 
odpadów. 
W dniu 22 lutego 2012 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek PW „M.K.T. TRANS”  
T. Kaczmarczyk w Rybniku, w którym zwrócono się o drugą zmianę posiadanego zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
poprzez zwiększenie ilości przewidywanych do odzyskania odpadów o kodzie ex 10 01 01  
o 200 000 ton/rok. Wniosek ten był przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego 
zakończonego decyzją w której odmówiono stronie zmiany zezwolenia ze względu na brak 
możliwości dokonania zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa, gdyż zmienił się stan prawny 
regulujący prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, co spowodowało 
niedopuszczalność orzekania w przedmiocie zmiany zezwolenia. 
W toku ww. postępowania w dniu 8 marca 2012 r. odbyły się oględziny przedmiotowego 
terenu, celem ustalenia stanu faktycznego.  
Podczas przeprowadzonych oględzin ww. terenu wnioskodawca – p. T. Kaczmarczyk 
wyjaśnił, iż wniósł o zmianę posiadanego zezwolenia celem niwelacji terenu w dowiązaniu do 
istniejącej drogi dojazdowej. Ustalono na miejscu, że na przedmiotowy teren przywożone są 
samochodami – wywrotkami odpady, celem podniesienia poziomu gruntu. Przywożone 
odpady są na bieżąco zsypywane z brzegu istniejącego nasypu za pomocą spycharki. Według 
zeznań p. T. Kaczmarczyka teren przygotowywany jest pod inwestycję – place składowe. 
Podczas oględzin stwierdzono, iż wysokość istniejących nasypów wynosi około  
5 m – 7 m. Na miejscu wykonano dokumentację fotograficzną. Ustalono także, iż od strony 
południowej, wskutek prowadzonej działalności, powstały wysokie skarpy zbudowane  
z wykorzystywanych odpadów. Stwierdzono, że teren nie jest formowany w dowiązaniu do 
istniejących gruntów, a wykonywane prace prowadzą do powstania wysokiej skarpy od strony 
południowej. Zgodnie z oświadczeniem obecnego na oględzinach przedstawiciela Urzędu 
Gminy Radlin, po stronie południowej od miejsca prowadzonej działalności przepływa ciek 
Radliński Wschodni II w odległości około 150 m. Ponadto zauważono, iż od strony 
wschodniej, formowany nasyp powoduje nieznaczne zasypywanie rosnących tam drzew (na 
wysokości ok. 20-30 cm). Zwrócono także uwagę, iż do utwardzania terenu wykorzystywane 
są nieskruszone odpady budowlane – gruz betonowy i ceglany. 

Wobec stwierdzonych podczas oględzin nieprawidłowości związanych z prowadzeniem 
działalności w zakresie odzysku odpadów, działając w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 185, poz. 1243  
ze zm.), wezwano p. T. Kaczmarczyka PW „M.K.T. TRANS” w Rybniku, do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach oraz warunków wydanej przez Starostę 
Wodzisławskiego decyzji znak WOŚ.7664-14/10 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej 
decyzją znak: WOŚ.6233.21.2011 z dnia 8 lipca 2011 r.), poprzez: 
a) zaniechanie wykorzystywania odpadów z podgrupy 17 01, które nie zostały poddane 

kruszeniu przed zastosowaniem, 
b) zaprzestanie formowania budowli, zakłócającej stan wody na gruncie. 
 Jednocześnie poinformowano p. T. Kaczmarczyka, iż zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 185,  
poz. 1243 ze zm.), jeżeli posiadacz odpadów mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy 
lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie w drodze 
decyzji bez odszkodowania. 
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Burmistrz Miasta Radlin postanowieniem z dnia 14 marca 2012 r. (GKE.6234.002.2012) 
zaopiniował negatywnie wniosek p. T. Kaczmarczyka, dotyczący zmiany zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, 
poprzez zwiększenie ilości o 200 000 ton przewidzianych do odzyskania odpadów o kodzie 
ex 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionyh w 10 01 04) – niepochodzące z palenisk fluidalnych, na terenie nieruchomości  
w gminie Radlin.  
 W dniu 21 marca 2013 r. dokonano czynności rozpoznawczych terenu, gdzie 
prowadzona jest działalność przez firmę PW „M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk w Rybniku 
w zakresie odzysku odpadów,. 
Czynności te wykonywano w związku z otrzymanym telefonicznym zgłoszeniem Zastępcy 
Burmistrza Miasta Radlin, o ciągłym prowadzeniu działalności przez PW „M.K.T. TRANS” 
T. Kaczmarczyk w Rybniku niezgodnie z ww. zezwoleniem, który realizując budowlę 
niezgodnie z prawem narusza stosunku wodne i działa niezgodnie z posiadanym 
zezwoleniem. 
W trakcie tych czynności wykonano 7 fotografii obrazujących przedmiotowy teren. Całość 
tych czynności wykonano z drogi dojazdowej graniczącej z tym terenem, bez wkraczania na 
przedmiotową nieruchomość. 
W porównaniu do stanu jaki zastano na przedmiotowym terenie w dniu 8 marca 2012 r. 
stwierdzono, że firma pomimo otrzymanego wezwania do zaniechania naruszeń z dnia  
19 marca 2012 r. (WOŚ.6233.4.2012), nadal działa niezgodnie z przepisami ustawy  
o odpadach oraz warunkami posiadanej decyzji, gdyż nadal formuje budowlę, zakłócającą 
stan wody na gruncie. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz zebraną dokumentację, pismem z dnia  
6 maja 2013 r. zawiadomiono stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego  
w sprawie cofnięcia decyzji znak WOŚ.7664-14/10 z dnia 31 stycznia 2011 r. (zmienionej 
decyzją znak: WOŚ.6233.21.2011 z dnia 8 lipca 2011 r.). 

Pismem z dnia 23 maja 2013 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
w Katowicach poinformował Starostę Wodzisławskiego, że pismami Kombinatu 
Koksochemicznego „Zabrze” S.A. (dot. Koksowni Radlin) oraz Urzędu Miasta Radlin, 
poinformowano o działaniach prowadzonych przez PW „M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk  
w Rybniku zmierzających do budowy placu składowego węgla w Radlinie. Prace te polegają 
na dowożeniu znacznych ilości odpadów celem utwardzenia terenu. Firma formuje nasyp 
celem nawiązania do istniejącej drogi. Takie postępowanie jest niezgodne z warunkami 
określonymi w decyzji posiadanej przez tego przedsiębiorcę i może doprowadzić do 
zakłócenia stosunków wodnych na gruncie. Ponadto, budowa nasypów stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaga dokonania zgłoszenia. 
Inspektorat nadmienił również o informacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., że 
działania prowadzone przez PW „M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk w Rybniku, 
uniemożliwiają dostęp do podziemnej infrastruktury zasilającej Koksownię Radlin. WIOŚ  
w Katowicach skierował zatem pismo do Urzędu Miasta Radlin, aby w zakresie posiadanych 
kompetencji Burmistrz Miasta Radlin zajął się sprawą zakłócania stosunków wodnych  
w oparciu o przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne. Natomiast w związku z 
niedotrzymywaniem warunków decyzji na odzysk posiadanej przez tego przedsiębiorcę, 
WIOŚ w Katowicach zawnioskował o wszczęcie postępowania zmierzającego do cofnięcia tej 
decyzji, w oparciu o przepis art. 47 ustawy o odpadach. 

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), której przepis art. 252 uchylił dotychczasową ustawę  
o odpadach. W związku z tym stan prawny uległ zmianie, a obowiązująca ustawa o odpadach 
nie zawiera przepisów przejściowych w materii cofnięcia zezwolenia. Zgodnie zatem z zasadą 
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natychmiastowego działania prawa należy stosować nową ustawę o odpadach od dnia jej 
wejścia w życie, tj. od dnia 23 stycznia 2013 r. 

Zgodnie z przepisem art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 21), w przypadku gdy posiadacz odpadów, mimo wezwania, nadal narusza 
przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to 
zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. 

Odpady poddawane procesowi odzysku przez PW „M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk  
w Rybniku powinny być wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenu, tymczasem 
zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że strona realizuje konkretne przedsięwzięcie 
polegające na budowie nasypu, który zostanie wykorzystany jako plac składowy po 
uprzednim wyłożeniu płytami betonowymi. Takie działanie jest niezgodne z wymaganiami 
przepisów o odpadach, a także powoduje zakłócanie stanu wody na gruncie, gdyż zmienia 
całkowicie ukształtowanie terenu i spływ wód opadowych i roztopowych. 

Trzeba zatem wskazać, że prowadzona przez PW „M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk  
w Rybniku działalność w zakresie odzysku odpadów jest niezgodna z wymaganiami 
przepisów o odpadach oraz wydanym zezwoleniem. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w tej sprawie spełniona została 
przesłanka zastosowania przepisu art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach, a mianowicie: 

- przedsiębiorca posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku 
poza instalacjami i urzadzeniami, w wyniku naruszenia przepisów ustawy o odpadach  
i działania niezgodnie z wydanym zezwoleniem, został wezwany do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń,  

- posiadacz odpadów, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy o odpadach  
i działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, skutkiem czego należało cofnąć przedmiotowe 
zezwolenie. Powyższe wynika z faktu, iż odpady poddawane procesowi odzysku przez PW 
„M.K.T. TRANS” T. Kaczmarczyk w Rybniku powinny być wykorzystywane do utwardzania 
powierzchni terenu. Natomiast w wyniku prowadzonej działalności zrealizowano budowlę 
bez uzyskania decyzji z zakresu ustawy Prawo budowlane. Przedsiębiorca wykorzystał 
odpady niezgodnie z prawem i nie usunął ich po otrzymaniu wezwania do zaniechania 
naruszeń, a zatem odzysk składowanych nieprawidłowo odpadów nadal trwa. Zrealizowana 
budowla nadal zakłóca stan wody na gruncie, co podniesione zostało także w piśmie WIOŚ  
w Katowicach.  

 
 

2.1.2. Kontrola przestrzegania i realizacji warunków i zapisów decyzji p. Ł. Mentla. 

 W listopadzie 2012 r. przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy p. Ł. Mentla 
prowadzącego Firmę Handlowo Transportową „Mentel-Trans” w Radlinie.  
 W obecności właściciela skupu złomu oraz policjanta Komendy Powiatowej Policji  
w Wodzisławiu Śląskim z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, 
przeprowadzono oględziny miejsca zbierania odpadów wykonując przy tym dokumentację 
fotograficzną oraz dokonano analizy dokumentów związanych z tą działalnością. 
Ustalono, co następuje. 
a) przedsiębiorca zbiera odpady wymienione w zezwoleniu Starosty Wodzisławskiego, 

niemniej prowadzi także działalność w zakresie zbierania odpadów niewymienionych  
w tej decyzji, mianowicie zbiera odpady o kodzie 15 01 04 – Opakowania z metali,  
a także odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (pralki lodówki, piece 
elektryczne), 

b) odpady są zbierane oraz magazynowane na nieruchomości położonej w Radlinie przy  
ul. Rymera, do której przedsiębiorca posiada tytuł prawny, 

c) odpady są magazynowane w hali oraz na terenie posesji, w odpowiednio do tego 
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przeznaczonych pojemnikach, bez dostępu osób trzecich. Stwierdzono ponadto 
magazynowanie niektórych rodzajów odpadów (głównie złomu stalowego) luzem  
w różnych miejscach nieruchomości poza halą. Według uzyskanych wyjaśnień teren 
prowadzonej działalności – plac magazynowy, planuje się utwardzić wzdłuż ogrodzenia  
i w tylnej części nieruchomości, w związku z czym pojemniki i kontenery zostały usunięte 
i aktualnie odbywa się przygotowanie terenu do planowanych prac budowlanych. Wzdłuż 
granicy nieruchomości z sąsiednią posesją posadowiony zostanie kontener na makulaturę 
na podłożu które zostanie utwardzone, natomiast w chwili obecnej odpady segregowane 
są i wywożone na bieżąco, 

d) teren prowadzonej działalności jest oznakowany, 
e) rozładunek, segregacja i przygotowanie do magazynowania oraz załadunek odpadów 

odbywa się ręcznie, natomiast cięcie większych elementów przy użyciu palnika gazowego 
prowadzone jest za halą magazynową z daleka od zabudowań mieszkalnych. Według 
zeznań przedsiębiorcy nie używa się żadnych innych urządzeń czy narzędzi ręcznych 
(typu młoty) w związku z prowadzoną działalnością. W 2012 r. wykonano remont wagi, 
co związane było z krótkotrwałym hałasem powodowanym robotami budowlanymi oraz 
powstawaniem gazów spawalniczych, 

f) transport odpadów odbywa się na terenie całego kraju, własnymi samochodami, 
dostosowanymi do transportu odpadów, 

g) odpady są przekazywane podmiotom posiadającym aktualne pozwolenia lub zezwolenia 
wymagane przepisami ustawy o odpadach, 

h) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane kontrolowanemu przedsiębiorcy jest w obiegu 
prawnym, 

i) firma prowadzi ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przyjętym 
katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (karty ewidencji odpadów i karty 
przekazania odpadów). Niemniej przedstawione karty przekazania odpadów były tylko  
w części podpisane przez odbiorców. Brak było podpisów firm: „OLMET”  
w Tarnowskich Górach, „RAFMET” Rafał Bombrys w Połomi, „Zieliński” Artur 
Zieliński w Jastrzębiu Zdrój, P.H.U. Wojciech Małyska w Raciborzu, WOSTAL 
Wojciech Soczawa w Gliwicach, na kartach przekazania odpadów za cały rok 2012, 
dotyczących odpadów o kodach: 17 04 02, 17 04 01, 17 04 05, 12 01 01, 15 01 04,  
17 04 03, 17 04 04. Okazane karty przekazania odpadów za rok 2011 nie były natomiast 
podpisane zarówno przez przekazującego odpady (Firmę Handlowo Transportową 
„Mentel-Trans” Ł. Mentel) jak i przez firmy odbierające: STENA RECYCLING  
Sp. z o.o., „SILMET” Sp. J. J. Pruś, P. Gołowieszko w Bełku, P.H.U. Wojciech Małyska 
w Raciborzu, PROLIMT Sp. z o.o. w Katowicach, OLMET” w Tarnowskich Górach, 
„RAFMET” Rafał Bombrys w Połomi, dotyczących odpadów o kodach: 17 04 02,  
17 04 01, 17 04 05, 12 01 01, 15 01 04, 17 04 03, 17 04 04. Przedsiębiorca posiada karty 
ewidencji odpadów, 

j) Firma nie sporządziła zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów za 
rok 2011 i nie przekazała Marszałkowi Województwa Śląskiego tego sprawozdania,  
w terminie do dnia 15 marca 2012 r. Przedsiębiorca oświadczył podczas kontroli,  
iż sprawozdanie to zostanie wysłane w dniu zakończenia kontroli, 

k) prowadzący punkt zbierania odpadów metali, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób 
fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wypełnia formularze przyjęcia odpadów 
metali, jednakże formularze te w części są niekompletne, gdyż często nie są wypełniane 
rubryki gdzie należy wpisać nr pesel przekazującego odpady, 

l) przedsiębiorca zachowuje warunki dotyczące zbierania odpadów o kodzie 16 06 01 - 
Baterie i akumulatory ołowiowe, zgodnie z wydanym zezwoleniem i przepisami 
dotyczącymi postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami. 
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W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż kontrolowana firma nie 
realizuje i nie przestrzega wszystkich obowiązków wynikających z posiadanej decyzji oraz  
z przepisów ustawy o odpadach. Stwierdzone nieprawidłowości wykazano w protokole oraz 
pouczono przedsiębiorcę o konieczności dostosowania działalności do obowiązujących 
przepisów prawa oraz do warunków zamieszczonych w zezwoleniu na zbieranie i transport 
odpadów.  

Równocześnie wezwano przedsiębiorcę w oparciu o przepis art. 30 ustawy o odpadach  
do zaniechania naruszeń ustawy oraz obowiązującego zezwolenia. 
W grudniu 2013 r. planuje się przeprowadzić ponownie kontrolę tego przedsiębiorcy, celem 
ustalenia, czy prowadzona działalność została dostosowana do przekazanych zaleceń. 
 
 
2.1.3. Kontrola przestrzegania i realizacji warunków i zapisów decyzji p. A. Łabudka. 
 

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonych czynności 
służbowych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. oraz Komendy 
Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śl. w dniu 15 lutego 2013 r. odnośnie działalności firmy 
F.H.U. „HUTNIK” A. Łabudek w Simoradzu, w zakresie prowadzenia skupu złomu  
w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej wezwano tego przedsiębiorcę do niezwłocznego 
zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach oraz warunków posiadanej decyzji 
Starosty Wodzisławskiego znak: WOŚ.7665-9/3258/06 z dnia 29 marca 2006 r. 
 Wskazano, iż należy zaniechać zbierania i magazynowania odpadów 
niewymienionych w ww. decyzji, mianowicie: 
a) odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz elementów usuniętych  

ze zużytych urządzeń (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, głośniki oraz inne zużyte 
urządzenia RTV i AGD, agregaty z lodówek i inne elementy usunięte ze zużytych 
urządzeń); 

b) odpadów zużytych akumulatorów i baterii (samochodowych i z zasilaczy UPS oraz 
innych baterii i akumulatorów). 
 
Celem weryfikacji tego wezwania oraz ponownego sprawdzenia poprawności 

prowadzonej działalności w dniach od 6 do 8 listopada 2013 r. przeprowadzono kontrolę  
p. A. Łabudka.  
W wyniku kontroli stwierdzono brak znaczących naruszeń ze strony przedsiębiorcy. 
Pouczono jedynie o konieczności prowadzenia na bieżąco ewidencji przyjmowanych 
odpadów oraz przypomniano o obowiązku składania sprawozdań w zakresie gospodarowania 
odpadami do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

 
 
3. Ochrona powietrza. 

 

Do podstawowych zadań w zakresie ochrony powietrza należy w szczególności prowadzenie 

spraw związanych z: 

- udzielaniem pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza, 

- rozpatrywaniem i przyjmowaniem informacji i sprawozdań w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, 
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- wydawaniem decyzji dotyczących zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym 

systemie handlu uprawnieniami do emisji, 

- udzielaniem pozwoleń zintegrowanych, 

- analizą zgłoszeń instalacji, które nie wymagają pozwolenia na emisję gazów lub pyłów 

do powietrza. 

 

Ilości spraw w poszczególnych zakresach: 

- pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza – 10,  

- decyzje dotyczące zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 

uprawnieniami do emisji – 9, 

- pozwolenia zintegrowane – 5, 

- zgłoszenia instalacji, które nie wymagają pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do 

powietrza – 24, 

- informacje i sprawozdania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – 9, 

- wyniki pomiarów i analiz wynikające z zapisów pozwoleń zintegrowanych – 20. 

 

4. 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).  

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.  

Ilości spraw w poszczególnych zakresach: 

- zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów – 203, 

- wnioski o wpis do rejestru zwierząt – 127, 

- wnioski o wykreślenie z rejestru – 43, 

- ilość wpisów gatunków zwierząt do rejestru – 104, 

- udzielono poza tym odpowiedzi na 3 zapytania Policji prowadzącej postępowania 

dotyczące legalności zwierząt. 
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4.1. Inne sprawy. 
 
 

4.1.1. Zniszczenie zieleni i przysypanie drzew przez p. K. Piniora. 
 

W związku z informacją przekazaną przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Wodzisławia 
Śląskiego (pismo nr OŚiGK-I.603.00002.2012) dotyczącą zniszczenia zieleni i przysypania 
drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śl. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zniszczenia zieleni. 

Zasięgnięto w tej sprawie opinii dendrologa, prowadzone są działania zmierzające do 
ustalenia granic działek na których doszło do zniszczenia zieleni oraz ich właścicieli, a także 
przesłuchano w tej sprawie świadków i strony. 
Postępowanie jest w toku. 
 
 

4.1.2. Usunięcie drzew bez zezwolenia w Wodzisławiu Śl. 
 

W czerwcu 2013 r. wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie usunięcia 
bez wymaganego zezwolenia drzew rosnących na nieruchomościach należących do Miasta 
Wodzisławia Śl., a położonych w Wodzisławiu Śl. 

Sprawa jest w toku. 
 

4.1.3. Usunięcie drzew bez zezwolenia w gminie Gorzyce. 
 

Również z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia bez 
wymaganego zezwolenia drzew rosnących na nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce, a 
położonej w Kolonii Fryderyk. 

Sprawa jest w toku. 
 
 

5. Ochrona powierzchni ziemi. 

 

 W oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze Starosta Wodzisławski 

udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin, na obszarze zamierzonej 

działalności nieprzekraczającym 2 ha, gdy wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie 

przekracza 20 000 m3 oraz działalność prowadzona jest bez użycia materiałów wybuchowych. 

Ponadto, w oparciu o przepisy ww. ustawy, Starosta zatwierdza dokumentacje geologiczne 

złoża kopaliny, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, innej dokumentacje 

geologiczne; 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. 
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Ponadto, zgodnie z przepisami prawa Starosta Wodzisławski winien prowadzić rejestr  

i obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych ruchach. Lokalizację tych 

obszarów ustalono na podstawie informacji zawartych w pracy wykonanej na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie pt.: „Rejestracja  

i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem 

osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”, w części dotyczącej 

powiatu wodzisławskiego. Starostwo dysponuje kartami dokumentacyjnymi terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz kartami dokumentacyjnymi występujących 

naturalnych zagrożeń geologicznych związanych z działalnością górniczą w formie 

papierowej i elektronicznej, dotyczące: osiadania powierzchni i towarzyszących im zalewisk, 

deformacji ciągłych, deformacji nieciągłych, wstrząsów wywołanych eksploatacją 

podziemną. 

 

Również obowiązkiem wynikających z przepisów Prawa ochrony środowiska jest 

prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Z tego względu w październiku 2013 r. 

wykonano takie badania, których wyniki zamieszczono w opracowaniu pn. „Stan właściwości 

agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 

Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim”, wykonanym przez Okręgową Stację 

Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach. 

 

Ilości spraw w poszczególnych zakresach: 

• koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż – 5, 

• projekty robót geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich – 11, 

• dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, inne 

dokumentacje geologiczne – 9, 

• przyjmowanie projektów robót geol. związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi – 2, 

• opinie i uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5, 

• nadzór (analiza składanych informacji i operatów ewidencyjnych o wydobytej kopalinie, 

wpisy do rejestrów obszarów górniczych) – 65, 
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5.1. Inne sprawy. 
 
5.1.1. Cofnięcie koncesji wydanej dla p. A. Pawelca. 
 
 Decyzją Starosty Wodzisławskiego (WOŚ.7513-5/10) z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
przeniesiono na rzecz p. A. Pawelca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
F.H.U. Trans-Spedition w Radlinie, koncesję z dnia 3 lipca 2009 r. (WOŚ. WOŚ.7513-2/09) 
na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża „Nieboczowy III-2 w miejscowości 
Nieboczowy. 
W lipcu 2012 r. Starosta Wodzisławski, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), wezwał p. A. Pawelca  
do niezwłocznego usunięcia naruszeń ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, polegających 
na nieprzedkładaniu informacji dotyczących opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę  
w obszarze górniczym „Nieboczowy III-2”. 
Podczas oględzin przeprowadzonych w obecności przedstawicieli Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który jest trwałym zarządcą tych nieruchomości ustalono, 
iż p. A. Pawelec w październiku 2010 r. wypowiedział umowę dzierżawy działek, a w tym 
czasie prowadził wydobywanie kopaliny ze złoża i nie uiszczał z tego tytułu opłat 
eksploatacyjnych. 

W dniu 3 października 2012 r. wpłynęło do tut. Starostwa Powiatowego pismo RZGW 
w Gliwicach, w którym poinformowano, że ww. grunty zostały wydzierżawione firmie 
F.H.U. Trans-Spedition w Radlinie na podstawie Umowy dzierżawy Nr 9/ZbRac/2010 z dnia 
23 września 2010 r. W dniu 1 października 2010 r. Dzierżawca zwrócił się o rozwiązanie 
umowy dzierżawy i oświadczył, że posiadana przez niego dokumentacja geologiczna została 
przekazana p. G. Wiktorzakowi, w celu uzyskania koncesji. W związku z tym RZGW  
w Gliwicach poinformowało Dzierżawcę o obowiązku przekazania terenu. Wobec braku 
odpowiedzi przedmiotowa nieruchomość została jednostronnie odebrana przez 
przedstawicieli RZGW w Gliwicach. Ustalono również, iż teren ten, mimo wypowiedzenia 
umowy, był w dalszym ciągu eksploatowany. W związku z powyższym RZGW w Gliwicach 
zwrócił się o podjęcie stosownych działań przez Komisariat Policji w Gorzycach.  
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż korespondencja 
kierowana do strony – p. A. Pawelca, nie była podejmowana. 
Przepisy zawarte w art. 44 §§ 2 – 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), regulują szczegółowo 
dostarczanie korespondencji adresatowi oraz powodują powstanie po zwrocie niedoręczonego 
pisma do organu administracji procesowego skutku prawnego doręczenia. Taki zapis 
ustawowy pozwala organowi na przyjęcie domniemania doręczenia korespondencji. 
 Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne  
i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), jeżeli przedsiębiorca nie usunął naruszeń lub nie 
wykonał decyzji, organ koncesyjny może cofnąć koncesję lub ograniczy jej zakres, bez 
odszkodowania. 

W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki przemawiające za zastosowaniem  
ww. przepisu prawa, albowiem przedsiębiorca posiadający koncesję na wydobywanie 
kopaliny ze złoża, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłat eksploatacyjnych, które winien był 
ustalić w sposób nienasuwający zastrzeżeń organu koncesyjnego – Starosty 
Wodzisławskiego, ustalić kwotę opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w terminie 
jednego miesiąca po upływie kwartału i przekazać informację zawierającą dane dotyczące: 
nazwy przedsiębiorcy, złoża, rodzaju, ilości wydobytej w kwartale kopaliny, przyjętej stawki 
oraz wysokości ustalonej opłaty oraz nazwy gminy. Przedsiębiorca zobowiązany był także 
przedstawić organowi koncesyjnemu kopie dowodów dokonanych wpłat, czego nie dokonał. 
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Mało tego, przedsiębiorca korzystał z uprawnień wynikających z uzyskanej koncesji, nie 
dysponując prawem do nieruchomości, gdzie prowadził działalność w zakresie wydobywania 
kopaliny.  

Wobec powyższego w terminie do dnia 29 listopada 2013 r. wydana zostanie decyzja  
o cofnięciu przedmiotowej koncesji. 
 

5.1.2. Naliczenie opłaty podwyższonej dla p. A. Pawelca. . 
 

Przed Starostą Wodzisławskim toczy się postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 
pospolitą ze złoża „Nieboczowy III-2” przez p. A. Pawelca.  

Wykonano ekspertyzę geologiczną celem ustalenia ilości wydobytej kopaliny i nadal 
prowadzone są czynności urzędowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności wydobywania 
kopaliny z tego złoża bez uiszczania opłat eksploatacyjnych.  

Sprawa jest w toku.  
 
 
6. Inne sprawy dotyczące ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim. 
 

6.1. Drifting w Kolonii Fryderyk. 
 

W październiku 2012 r. (pismo nr GK.605.1.0018.2012) Wójt Gminy Gorzyce przekazał 
Staroście Wodzisławskiemu, powołując się na przepis art. 65 § 1 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r.,  
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), pisma:  

1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, 
2) p. Z. Sabaja, zam. w Gorzycach, 

dotyczące organizowanych w miejscowości Kolonia Fryderyk imprez samochodowych 
(driftingowych). W swym wystąpieniu skarżący wskazywał na uciążliwość powodowaną 
organizowanymi pokazami, polegającą na powstawaniu hałasu, zapylenia oraz zapachu 
palonej gumy. 

W odpowiedzi, po analizie właściwych przedmiotowo przepisów prawa, uprzejmie 
wyjaśniono co następuje. 

Zgodnie z regulacją przepisu art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w przypadku stwierdzenia 
przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego 
do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są 
dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; 
za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu 
LAeq D lub LAeq N. 

Wskazywana przez skarżącego, p. Z. Sabaja, uciążliwość nie jest powodowana przez 
zakład, którym w rozumieniu ww. ustawy jest jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do 
którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 
urządzeniami.  

Zatem nie znajdują w przedmiotowej sytuacji zastosowania ww. normy dotyczące 
ograniczenia uciążliwości hałasowej. 

W swym wystąpieniu Wójt Gminy Gorzyce wskazał na przepis art. 362 ww. ustawy. W 
myśl tej regulacji jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na 
środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek: 

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
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2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego; 
szczegółowo określając warunki wykonania nałożonego obowiązku.  
Podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu ww. ustawy jest: 

a) przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280),  
a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw 
rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa  
i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach 
indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca  
ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. 
 
Organizatorem ww. pokazów samochodowych jest Izba Gospodarcza w Wodzisławiu 

Śląskim, będąca wobec tego podmiotem korzystającym ze środowiska.  
 Jednakże na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego stwierdzić trzeba,  
iż korzystanie ze środowiska miało charakter incydentalny, zaś uciążliwe emisje (hałas, 
spaliny, zapach) nie miały charakteru zorganizowanego. Wobec tego nie sposób oszacować 
ich stopnia, zakresu i rzeczywistej uciążliwości. Nadto zwrócono uwagę, iż literalne 
brzmienie ustawowej regulacji (jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie 
oddziałuje na środowisko) wskazuje, iż korzystanie ze środowiska, by mogło prowadzić do 
zastosowania przepisu art. 362 ust. 1 ww. ustawy, musi być procesem, trwającym 
przynajmniej tak długo, by można było mówić o pewnej ciągłości. Nie zaś pojedynczym 
zdarzeniem, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. 
 Dodatkowo pamiętać trzeba, iż przepis ww. ustawy dotyczący nałożenia na podmiot 
korzystający ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego 
zagrożenia bądź przywrócenia środowiska do stanu właściwego pozostawia uznaniu organu 
ochrony środowiska, czy postępowanie takie będzie prowadzone. Starosta może wszcząć 
takie postępowanie, nie ma jednak takiego ustawowego obowiązku. Zaś podjęcie decyzji  
o prowadzeniu ww. postępowania zależne być musi tak od stanu faktycznego, jak również  
od spodziewanych efektów przeprowadzania procedury administracyjnej. 
 Na dzień sporządzenia tej informacji Starosta Wodzisławski nie widział przesłanek do 
prowadzenia postępowania administracyjnego w trybie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). 
 Pamiętać wszakże trzeba, iż brak możliwości zastosowania regulacji prawa 
administracyjnego, nie jest równoznaczny z niemożnością stosowania innych przepisów  
(np. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 275 
ze zm.) oraz powiadamiania innych służb (np. Policji). 
 Organizatorowi imprez driftingowych przyjdzie pamiętać, by odbywały się zawsze nie 
tylko z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa (co oczywiste), lecz również  
z uwzględnieniem słusznego interesu społeczności lokalnej. 
 
6.2. Zapylenie ze zwałów węgla w Rydułtowach. 
 

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (nr OS.604.000013.2013) Burmistrz Miasta 
Rydułtowy przekazała Staroście Wodzisławskiemu wystąpienie p. K. Mostowik w sprawie 
uciążliwości powodowanych przez pryzmę węgla zlokalizowaną w Rydułtowach, w bliskim 
sąsiedztwie nieruchomości (Rydułtowy, ul. K. Przerwy – Tetmajera). W swym wystąpieniu 
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zainteresowana wskazała na hałas i pylenie jako główne źródła uciążliwości występujących 
na jej nieruchomości. 

Wobec powyższego przeprowadzono czynności terenowe w trakcie których ustalono, 
iż na wskazywanej nieruchomości znajduje się niezamieszkały dom. Nadto, jak 
poinformowali okoliczni mieszkańcy, w ostatnim czasie zwiększyło się uciążliwe pylenie ze 
zlokalizowanego w najbliższym sąsiedztwie zwałowiska węgla. 

Celem ustalenia stanu faktycznego zwrócono się do Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż prowadził on postępowanie w sprawie przedmiotowo 
związanej z treścią wystąpienia skarżącej.  

W dniu 23 sierpnia 2013 r. do tut. Starostwa Powiatowego wpłynęła odpowiedź 
WIOŚ, który poinformował co następuje: 

1) w 2009 r. Kompania Węglowa Oddział KWK „Rydułtowy – Anna” wykonała ekran  
o wysokości ok. 7 m. Nadto, Kopalnia przedłożyła wyniki przeprowadzonych badań 
emisji hałasu. Wynika z nich, że dopuszczalne normy hałasu przenikającego do 
środowiska nie zostały przekroczone; 

2) uzyskano od Kopalni informację, iż wysokość zwałowiska węgla jest efektem słabszej 
koniunktury na węgiel w okresie letnim. Po rozpoczęciu okresu grzewczego pryzma 
opału powinna się zmniejszać; 

3) w okresie letnim podczas wysokich temperatur powietrza oraz przy silniejszych 
podmuchach wiatru istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niezorganizowanej 
emisji. Wprowadzanie przez podmiot zanieczyszczeń w takim procesie nie podlega 
obowiązkowi uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, z uwagi na fakt,  
iż emisja taka ma charakter niezorganizowany. W związku z czym brak jest podstaw 
prawnych do wszczęcia stosowanych postępowań administracyjnych; 

4) Kopalnia została zobowiązana przez WIOS do podjęcia działań mających na celu  
usunięcie ww. uciążliwości (zraszanie hałdy i dróg wewnętrznych); 

5) interwencja dotycząca pylenia ze zwału węgla została przekazana Okręgowemu 
Urzędowi Górniczemu, celem rozpatrzenia w ramach posiadanych kompetencji. 

 
Na gruncie przedmiotowej sprawy Starosta Wodzisławski zaproponował rozważyć 

możliwość skorzystania z cywilnoprawnej drogi dochodzenia praw. Pomimo, że nie znajdują 
zastosowania regulacje administracyjno-prawne, należałoby rozpatrzyć, czy nie mają miejsca 
uciążliwości, których źródłem może być działalność nie powodująca co prawda przekroczenia 
obowiązujących standardów korzystania ze środowiska, ale ograniczająca np. korzystanie  
z sąsiedniej nieruchomości.  
 
6.3. Hałas z myjni w Rydułtowach. 
 

Pismem z dnia 11 października 2012 r. (nr OS.604.18.2012) Burmistrz Miasta Rydułtowy, 
działając w oparciu o przepis art. 378 ust. 1 w związku z art. 115a ust. 1 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150  
ze zm.) oraz art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przekazała Staroście 
Wodzisławskiemu wystąpienie p. A. Poręba dot. uciążliwości powodowanej przez 
samoobsługową myjnię samochodową zlokalizowaną na terenie nieruchomości  
w Rydułtowach. Jak ustalono właścicielem ww. nieruchomości oraz prowadzącym myjnię 
samochodową jest WMN Polska Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim. 

Mając na uwadze powyższe, po analizie przesłanej dokumentacji, w dniu  
9 listopada 2012 r. (nr WOŚ.6243.4.2012) zawiadomiono skarżącą oraz ww. Spółkę  
o planowanych czynnościach terenowych, celem ustalenia stanu faktycznego. 
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W dniu 21 listopada 2012 r. na terenie myjni przeprowadzono czynności terenowe,  
w których prócz pracowników tut. Wydziału Ochrony Środowiska uczestniczyli także  
p. W. Staszak, prezes zarządu WMS Polska Sp. z o.o. oraz p. R. Poręba, teściowa skarżącej.  

W trakcie oględzin terenu myjni samochodowej przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach 
ustalono, że budynek w którym mieszkają pp. Poręba położony jest ok. 15 metrów od myjni 
samochodowej. Budynek mieszkalny jest piętrowy, posiada wymienione okna. Obecna na 
oględzinach p. R. Poręba wskazała na uciążliwości wymienione w skardze, a to: donośny 
dźwięk myjek ciśnieniowych, głośne zachowanie myjących samochody, rozprzestrzenianie 
się pary wodnej oraz jasne światło uciążliwe nocą. W odpowiedzi p. W. Staszak 
poinformował, że pp. Poręba byli stroną postępowania w sprawie wydania pozwolenia  
na budowę, z czym nie zgodziła się p. R. Poręba. Uczestniczący w oględzinach zostali 
poinformowani, iż możliwym jest pomiar hałasu. Jednak myjnia samochodów położona jest  
w najbliższym sąsiedztwie bardzo ruchliwego i głośnego skrzyżowania. Inne rozwiązanie  
to zainstalowanie ekranów akustycznych, na co nie zgodził się p. W. Staszak, który zeznał,  
iż proponował pp. Poręba nasadzenie pasa ochronnego ze zwartej roślinności, na co z kolei 
oni nie wyrazili zgody. Prezes WMS Polska Sp. z o.o. stwierdził, iż nie jest możliwym, by 
ograniczyć pracę myjni w godzinach 600 – 2200 (o co proszą pp. Poręba), gdyż zimą 
nieużywane myjki zamarzłyby. Podnosi także, iż działka ma charakter inwestycyjny i można 
na niej prowadzić tego typu działalność.  

Dokonane czynności terenowe oraz analiza materiału zebranego w sprawie prowadzą 
do wniosku, iż sprawa niniejsza miała charakter sporu sąsiedzkiego o charterze 
cywilnoprawnym.  

Prócz regulacji administracyjno-prawnej w systemie prawa funkcjonują jeszcze 
przepisy prawa cywilnego. I tak w myśl przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) właściciel nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie  
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Prawem przewidziane ograniczenie 
prawa właścicielskiego dotyczy sytuacji, w której właściciel korzystający ze swej 
nieruchomości oddziałuje na nieruchomości sąsiednie. Oddziaływania, które nie polegają na 
wtargnięciu naruszającego na cudzą nieruchomość, lecz wynikają z działalności prowadzonej 
na własnej nieruchomości, określa się jako immisje. Immisje dzieli się na bezpośrednie  
i pośrednie. Pierwsze z nich stanowią bezpośrednią ingerencję w sferę cudzej własności,  
np. sztuczne skierowanie na nieruchomość sąsiednią wód opadowych. Są one wprost 
zabronione przepisami prawa. Drugi rodzaj immisji – pośrednie są dopuszczalne,  
jeśli mieszczą się w granicach przeciętnej miary. Oceny przeciętnej miary dokonuje się 
według dwóch kryteriów: 

• społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, 
• stosunków miejscowych. 

Kwestią o zasadniczym znaczeniu będzie zatem ocena przeciętnej miary, która musi być 
dokonana według normy obiektywnej, a nie subiektywnej wrażliwości czy potrzeb właścicieli 
poszczególnych nieruchomości. Nadto ocena taka musi uwzględnić przeznaczenie 
nieruchomości, które wynika z jej charakteru i sposobu z niej korzystania. Zaś ocena zakłóceń 
powinna zapewnić powiązanie jej z konkretną w danym czasie i miejscu sytuacją.  
W wyniku oddziaływania pośredniego, zakłócającego ponad przeciętną miarę korzystanie  
z sąsiednich nieruchomości ich właściciele mogą żądać przywrócenia stanu zgodnego  
z prawem i zaniechania dalszych naruszeń w ramach roszczenia negatoryjnego (vide: art. 222 
§ 2 ww. ustawy). Jeżeli zakłócenia wywołują ponadto szkodę, to wówczas można dochodzić 
odszkodowania na podstawie przepisów art. 415 ww. ustawy, zgodnie z którym kto z winy 
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swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (vide: Filipiak  
Teresa A., Kodeks cywilny. Komentarz, t. II Własność i inne prawa rzeczowe, LEX 2009). 

Pamiętać jednak trzeba, iż realizacja uprawnień cywilnoprawnych odbywa  
się każdorazowo przed właściwym rzeczowo i miejscowo sądem powszechnym. 
 
6.4. Uciążliwości wynikające z lokalizacji bazy PWiK przy budowie kanalizacji. 
 

Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. p. N. Moj zam. w Wodzisławiu Śląskim zwrócił się do  
tut. Wydziału Ochrony Środowiska z interwencją dotyczącą nieprawidłowości związanych  
z funkcjonowaniem bazy materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego, wykorzystywanej 
w związku z budową kanalizacji w dzielnicy Miasta Wodzisławia Śląskiego – Radlin II. Baza 
zlokalizowana była na terenie przylegającym od zachodu do nieruchomości skarżącego  
(ul. Bolesława Chrobrego). 

Zgodnie z prośbą podjęto interwencję w podmiocie będącym inwestorem budowanej 
kanalizacji – Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., któremu przesłano 
pismo.  

W odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu 
Śląskim poinformowało, iż prace budowlane związane z budową kanalizacji prowadzi firma 
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, która odpowiada również za teren placu budowy oraz 
przekazało do tut. Starostwa Powiatowego odpowiedź ww. firmy w przedmiotowej sprawie 
(której potwierdzoną za zgodność kserokopię przekazano zainteresowanemu w załączeniu).  

Zgodnie z treścią pisma wykonawcy kanalizacji, firma uzyskała wszelkie niezbędne 
pozwolenia w zakresie realizacji inwestycji oraz lokalizacji bazy na potrzeby tego 
przedsięwzięcia oraz odparła wszelkie zarzuty podniesione przez p. N. Moj, odpowiadając  
w pełni na zadane pytania zawarte w wystąpieniu z dnia 15 lipca 2013 r.  

Poinformowano zatem ww. mieszkańca o ewentualnej możliwości skorzystania  
z cywilnoprawnej drogi dochodzenia praw, jeśli nadal jest przekonany o zaistnieniu 
nieprawidłowości w tej sprawie. 
 
6.5. Uciążliwości dotyczące spalania odpadów i odprowadzania ścieków. 
 

Pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r. p. H. Tomala zwróciła się o interwencję w sprawie byłej 
pieczarkarni, mieszczącej się niedaleko swojej nieruchomości przy ul. Okrężnej w Łaziskach. 
W swym wystąpieniu zwróciła uwagę na nieprawidłowości dotyczące spalania odpadów  
w kotłowni oraz odprowadzania ścieków. 

Wobec otrzymanego zgłoszenia przeprowadzono czynności terenowe, w trakcie których 
Pani potwierdziła swe zastrzeżenia. Przeprowadzono także rozmowę z p. M. Adamczykiem 
oraz Wójtem Gminy Godów i pracownikami Urzędu Gminy Godów.  

W oparciu o przedłożoną przez p. H. Tomala dokumentację ustalono, iż o swoich 
zarzutach poinformowała ona Wójta Gminy Godów.  

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) do obowiązków właścicieli 
nieruchomości należy m. in.: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych  
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
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określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona  
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych; 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w regulaminie; 

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 
5) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 
6) realizacja innych obowiązków określonych w regulaminie. 

 
W myśl przepisu art. 5 ust. 6 ww. ustawy nadzór nad realizacją ww. obowiązków 

właścicielskich sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zatem na gruncie niniejszej 
sprawy organem właściwym jest Wójt Gminy Godów. Z przekazanej przez mieszkankę 
dokumentacji wynika, iż ww. Wójt kierował do właściciela nieruchomości pismo pouczające 
o obowiązkach wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).  

Jak wynika z pozyskanej w ramach przeprowadzania czynności wyjaśniających informacji 
przekazanej przez Komendanta Straży Miejskiej (pismo nr SMII.5520.00017.2013) Straż 
Miejska kilka razy interweniowała na terenie ww. nieruchomości. W trakcie czynności 
przeprowadzanych przez strażników miejskich w dniach: 16 maja 2013 r., 20 czerwca 2013 r. 
oraz 15 lipca 2013 r. nie stwierdzono oznak spalania odpadów. 

W zakresie zarzutów podnoszonych przez tą Panią na gruncie ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) właściwym 
organem jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, którego 
słusznie zainteresowana zawiadomiła. 

Poczynione ustalenia (w tym informacje pozyskane od Straży Miejskiej  
w Wodzisławiu Śląskim) prowadziły do wniosku, iż brak właściwych rzeczowo przepisów 
prawa, które stanowić mogłyby podstawę działań Starosty Wodzisławskiego w obszarze 
ochrony środowiska.  
 
6.6. Zmiana lasu na użytek rolny. 
 

W dniu 21 czerwca 2013 r. pp. Ciszewscy zwrócili się do Starosty Wodzisławskiego, 
zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz 13 ust. 3 pkt 2) ustawy o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12,  
poz. 59 ze zm.), w sprawie zmiany lasu położonego na nieruchomości w Czyżowicach. 

Jak ustalono w oparciu o dokumentację sprawy oraz w oparciu o fotografie lotnicze 
dostępne na dzień wydania decyzji w systemie geoportal.gov.pl, udostępniającym 
opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym oraz 
opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych, na nieruchomościach tych stanowiących 
własność wnoszących podanie, nie jest prowadzona gospodarka leśna, gdyż znajdują się na 
nich stawy rekreacyjne i hodowlane. Tymczasem lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) jest grunt 

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami 
leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:  

• przeznaczony do produkcji leśnej lub 
• stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo 
• wpisany do rejestru zabytków, 

2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału 
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przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, 
miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia 
turystyczne. 

Należy w tym miejscu wskazać na przepis art. 2 ust. 1 pkt 2) i pkt 9) ustawy z dnia  
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 121,  
poz.1266 ze zm.) w myśl którego gruntami rolnymi w rozumieniu przepisów ww. ustawy  
są grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla 
potrzeb rolnictwa oraz torfowisk i oczek wodnych. Wobec tego grunty położone na terenie 
nieruchomości są gruntami rolnymi w rozumieniu przepisów ww. ustawy. 

Tymczasem w Uproszczonym planie urządzenia lasu dla obrębu Czyżowice w Gminie 
Gorzyce, sporządzonym na zlecenie Starosty Wodzisławskiego, występują następujące 
nieruchomości jakoby pokryte lasem. 

Skoro zatem doszło do zmiany sposobu użytkowania ww. nieruchomości gruntowych  
i zmiany te mają charakter trwały, jest szczególnie uzasadnioną potrzebą właścicieli lasu,  
by doszło także do jego zmiany na użytek rolny. W myśl bowiem przepisu art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) 
zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
potrzeb właścicieli lasu. Nadto, zgodnie w przepisem art. 13 ust. 3 pkt 2) ww. ustawy decyzję  
w przedmiotowej sprawie w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. 

Ustawodawca w stanowiących podstawę rozstrzygnięcia przepisach wyraźnie wskazuje, 
że zmiana lasu w użytek rolny uzależniona jest od szczególnie uzasadnionej potrzeby 
właściciela. Skoro zatem taką potrzebą właściciel lasu wykazuje, właściwy organ (którym w 
oparciu o właściwość rzeczową i miejscową jest Starosta Wodzisławski) wydaje 
obligatoryjnie decyzję w sprawie zmiany lasu na użytek rolny. 
 
6.7. Zmiana decyzji naprawczej dla KWK „Rydułtowy-Anna”. 
 

Starosta Wodzisławski decyzją z dnia 31 grudnia 2010 r. znak: WOŚ.7630-20/10, nałożył 
na Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”, obowiązek ograniczenia 
oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego zwałowiska „Wrzosy” w Pszowie”, poprzez: wybranie materiału aktywnie 
termicznego oraz jego schłodzenie i przywrócenie ww. terenu do stanu właściwego. 
W decyzji tej wyznaczono termin realizacji obowiązku wybrania materiału aktywnie 
termicznego oraz jego schłodzenia i przywrócenia terenu do stanu właściwego do dnia  
31 grudnia 2013 r. 
Powyższe orzeczenie wydano z uwagi na uciążliwość jaką powoduje utrzymująca się 
aktywność termiczna zwałowiska odpadów pogórniczych „Wrzosy” w Pszowie na 
środowisko oraz mając na uwadze zebrane dowody w trakcie oględzin rejonu zwałowiska 
„Wrzosy” KWK „Rydułtowy – Anna” w Pszowie. 

W oparciu o przeprowadzone czynności kontrolne w 2011 r. i 2012 r. w zakresie 
przestrzegania i realizacji przez Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy – Anna” 
warunków i zapisów decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. 
(WOŚ.7630-20/10) ustalono, iż kopalnia sukcesywnie realizuje nałożone w decyzji 
obowiązki, celem likwidacji zapożarowania w części wschodniej stożka „Wrzosy”. Jednakże, 
ze względu na wyznaczony termin realizacji likwidacji zapożarowania w części wschodniej 
stożka „Wrzosy” (wybieranie materiału zagrzanego, schłodzenie oraz formowanie bryły 
obiektu) – do dnia 30.06.2013 r., zalecono zintensyfikowanie prowadzonych działań w tym 
zakresie, celem całkowitego wyeliminowania występujących zjawisk aktywności termicznej 
zwałowiska w części wschodniej i południowo-wschodniej. Równocześnie, zobligowano 
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Kopalnię do likwidacji zaobserwowanego podczas oględzin w dniu 29 lutego 2012 r. 
aktywnego termicznie miejsca, z którego wydobywał się dym (emisja gazów i pyłów do 
powietrza). 
Ponadto, zobowiązano Kompanię Węglową S. A. KWK „Rydułtowy – Anna” do 
prowadzenia monitoringu obiektu – obserwacji i niedopuszczania do możliwości 
rozprzestrzeniania się istniejących zjawisk termicznych w inne miejsca zwałowiska „Wrzosy” 
w Pszowie nieobjęte zapożarowaniem. 

W dniu 22 kwietnia 2013 r. do tut. Starostwa wpłynął wniosek Kompanii  
Węglowej S.A. KWK „Rydułtowy – Anna” w Rydułtowach o zmianę decyzji Starosty 
Wodzisławskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. (WOŚ.7630-20/10) nakładającej na Kopalnię, 
obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego zwałowiska odpadów górniczych „Wrzosy” w Pszowie.  
W złożonym podaniu wniesiono o zmianę ww. orzeczenia poprzez wydłużenie terminu 
wykonania obowiązku nałożonego w decyzji. 
W uzasadnieniu wystosowanego wniosku wskazano, co następuje: 
 Na podstawie ww. decyzji podjęto działania, w celu realizacji nałożonych zadań. 
Zarząd Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach Uchwałą nr 488/2009 z dnia 27.02.2009 r. 
wyraził zgodę na zawarcie umowy na „Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu w kierunku 
rekreacyjno – sportowym rejonu zwałowiska „Wrzosy” KWK „Rydułtowy – Anna” Ruch II 
wraz z likwidacją zjawisk pożarowych” z Konsorcjum firm. 
 Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy i nienależyte prowadzenia prac - 
dopuszczenie do znacznego rozprzestrzenienia się zjawisk pożarowych Centrum Wydobywcze 
„Południe” pismem nr CW Południe/ND/17/11 z dnia 25.01.2011 r. odstąpiło od umowy. 
 W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zjawisk pożarowych powstałych 
w trakcie trwania umowy z ww. Konsorcjum oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko 
zawarto kolejne umowy. 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach na zlecenie Kopalni dokonał pomiarów stężenia 
pyłów i gazów w rejonie stożka „Wrzosy”. Pomiary zostały wykonane bezpośrednio na 
obiekcie jak i przy najbliżej usytuowanych w stosunku do bryły krajobrazowej budynkach 
mieszkalnych. Zgodnie z otrzymaną dokumentacją z pomiarów stwierdzono: „Na podstawie 
analizy uzyskanych wyników badań składu próbek powietrza, możemy stwierdzić niewielkie 
zanieczyszczenie pyłem z bryły krajobrazowej oraz małe stężenie tlenku węgla. Dla 
pozostałych związków chemicznych zastosowana metodyka badań nie pozwoliła na 
oznaczenie prawdopodobnie bardzo niskich stężeń lub całkowity ich brak.”, „Można jednak 
przyjąć, że niskie stężenie substancji w powietrzu pozwalają ocenić warunki panujące w 
okolicy bryły, jako bezpieczne.” 
 Kopalnia zleciła 06.12.2012 r. specjalistycznej firmie dokonywanie okresowych 
pomiarów stanu termicznego całego rejonu stożka „Wrzosy”, które wykonywane są,  
co dwa miesiące. Zgodnie z pomiarami z miesiąca stycznia i marca 2013 r. wynika, że część 
zapożarowań zwłaszcza w części wschodniej została w znaczny sposób ograniczona natomiast 
inne (część północna) wymagają jeszcze przeprowadzenia prac prewencyjnych. 
 Okresowo dokonywane są kontrole realizacji zadań, związanych z likwidacją zjawisk 
pożarowych. 
 W dniu 29 marca 2013 r. służby kopalniane przeprowadziły objazd rejonu stożka 
„Wrzosy” pod kątem realizacji warunków i zapisów ww. decyzji. 
 W trakcie objazdu stwierdzono, iż obowiązki zostały w większości zrealizowane. 
Ograniczono zjawiska pożarowe w części wschodniej stożka oraz wykonano ekran 
oddzielający część zagrzaną od części niezagrzanej. Stwierdzono, iż w dalszym ciągu należy 
prowadzić interwencyjne prace ograniczające zjawiska pożarowe w części północnej stożka.  
 Prowadzenie ww. prac polegających na wybraniu materiału zagrzanego, jego 
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schłodzeniu a następnie ponownym wbudowaniu w bryłę stożka powoduje, że ze względu na: 
− wysoką temperaturę ograniczony jest okres czasu pracy ludzi i sprzętu, 
− występujące pylenie materiału zagrzanego ograniczona jest możliwość jego 

wybierania, 
prace te są technicznie trudne do przeprowadzenia i ekonomicznie kosztowne.  

 Najkorzystniejszym wariantem likwidacji zjawisk pożarowych jest wywiezienie 
materiału zagrzanego, a docelowo również materiału zdeponowanego na obiekcie Wrzosy. 
 Szacowany czas pełnej likwidacji zjawisk pożarowych może wynieść około czterech 
lat.  
 W związku z powyższym kopalnia wnioskuje o przedłużenie decyzji naprawczej. 
 

Wobec złożonego wniosku pismem z dnia 8 maja 2013 r. poinformowano stronę,  
iż Starosta Wodzisławski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji  
z dnia 31 grudnia 2010 r. (WOŚ.7630-20/10). 
 W dniu 24 maja 2013 r. przeprowadzono oględziny terenu zwałowiska „Wrzosy”  
w Pszowie w obecności przedstawicieli Kopalni „Rydułtowy-Anna” i przedstawicielki 
Urzędu Miasta Pszów. Ustalono, że teren zwałowiska jest na bieżąco monitorowany. 
Kopalnia prowadzi prace zmierzające do przywrócenia terenu do stanu właściwego.  
W okresie od 2012 r. do 2013 r. wykonano szereg robót celem zlikwidowania zaistniałych 
miejsc powodujących zapożarowanie zwałowiska. W chwili obecnej Kopalnia prowadzi 
postępowanie w sprawie likwidacji zapożarowania w tzw. punkcie P-14, położonym w części 
północnej zwałowiska przy drodze podziałowej oddzielającej część tzw. zimną od ciepłej,  
w pobliżu wykonanego rowu (ekranu izolacyjnego) odcinającego zapożarowanie. Kopalnia 
zobligowała się dostarczyć dokumenty świadczące o prowadzonym monitoringu zwałowiska. 
W trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną obrazującą poprzednie 
zapożarowania zwałowiska, które zostały zlikwidowane oraz miejsce, gdzie powstaje nowe 
aktywne termicznie miejsce. Po przeprowadzeniu obserwacji zwałowiska stwierdzono,  
iż celem pełnej realizacji założeń projektowych dotyczących docelowego ukształtowania 
obiektu oraz wykonania postanowień decyzji naprawczej należy przedsięwziąć szereg 
czynności i robót na tym obiekcie, aby skutecznie i całkowicie wyeliminować istniejące 
uciążliwości oraz możliwość powstawania nowych oddziaływań na środowisko. Stąd też 
uzasadnionym jest przesunięcie terminu realizacji obowiązku ograniczenia oddziaływania na 
środowisko. Poza tym zważyć należy, iż aby rozpocząć prace rekultywacyjne na obiekcie  
w zakresie biologicznego odnowienia, należy w pierwszej kolejności zlikwidować aktywność 
termiczną zwałowiska. 
 W dniu 28 czerwca 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Kompanii Węglowej 
S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna, w którym wskazano, o następuje. 
Wykonane pomiary termiczności w miesiącu styczniu i marcu 2013 r. wykazały znaczne 
zagrzanie materiału w rejonie północnym - punkt pomiarowy P14. Wyniki pomiarów zostały 
przesłane do Zakładu Ochrony Środowiska „EKO – SON II” (autora projektu).  
W otrzymanym piśmie nr ZOŚ-27/03/2013 z dnia 20.03.2013 r. projektant stwierdził,  
że istniejący stan termiczny w rejonie punktu pomiarowego P14 wymaga natychmiastowych 
działań w celu likwidacji zagrożenia przedostania się zjawisk pożarowych z części 
„zagrzanej” do części „zimnej” stożka „Wrzosy”. Wizja w terenie przeprowadzona w dniu 
29.03.2013 r. potwierdziła występowanie ogniska pożarowego w rejonie wykonanego ekranu 
oddzielającego. Na spotkaniu w dniu 29.03.2013 r. ustalono, że należy uruchomić 
postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy likwidacji tego zjawiska 
pożarowego. 
 W dniu 23.05.2013 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe w wyniku, 
którego zawarto umowę z firmą HALDEX S.A. z terminem realizacji do stycznia 2014 r. 
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Zakres umowy obejmuje wybranie w rejonie punktu P14 ok. 6250 m3 zagrzanego materiału 
jego schłodzenie oraz ponowne bezpieczne wbudowanie w bryłę krajobrazową. 
 Do końca lipca 2013 r. firma HALDEX S.A. we współpracy z angielską firmą 
RecyCoal LTD planuje wykonać badania fizyko – chemiczne zdeponowanych w rejonie stożka 
„Wrzosy” odpadów pod kontem ich ewentualnego wykorzystania. 
 Ze względu na planowane w regionie inwestycje (np. budowa polderu Racibórz, drogi 
Racibórz - Pszczyna czy Rydułtowy – Mszana) do kopalni wpłynęły zapytania o możliwość 
pozyskania zdeponowanych w rejonie stożka „Wrzosy” odpadów wydobywczych poprzez ich 
wydobycie z istniejącej bryły.  
 Kopalnia na podstawie prowadzonych pomiarów termicznych oraz dotychczas 
przeprowadzonych prac uważa, że:  

1. Likwidacja zapożarowania w części północno-wschodniej polegająca na wydobyciu 
oraz schłodzenie materiału termicznie aktywnego a następnie jego zagospodarowaniu 
poza obiektem lub ponownym wbudowaniu – jest możliwa do dnia 31.12.2018 r. 

2. Niwelacja części północno-wschodniej – jest możliwa do 31.12.2019 r. 
3. Niwelacja części niezapożarowanej wraz z wydobyciem części materiału  

i zagospodarowaniem poza obiektem - jest możliwe do 31.12.2019 r. 
4. Ostateczne ukształtowanie i wykonanie rekultywacji biologicznej – jest możliwe do dnia 

31.12.2020 r. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że w przedmiocie zmiany decyzji, można 
zastosować przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym 
przychylono się do prośby strony w ramach uznania administracyjnego, albowiem zmiana ta 
dotyczy jednego z warunków jakie organ określa w wydawanej decyzji. 

Stąd też orzeczono o zmianie tej decyzji wyznaczając termin realizacji obowiązku wybrania 
materiału aktywnie termicznego oraz jego schłodzenia i przywrócenia terenu do stanu 
właściwego do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
 
7. Sprawy różne będące w kompetencji Starosty Wodzisławskiego z zakresu 

ochrony środowiska. 

 
• wyrażanie 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 dopuszczalnym poziomie hałasu, 

• wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego, 

• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia obowiązku 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  

(25 spraw), 

• wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 

• przyznawanie środków na pokrycie kosztów zalesienia, 
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• zatwierdzanie planów urządzenia lasu, 

• współpraca z organami administracji publicznej polegająca na opiniowaniu projektów 

dokumentów planistycznych w zakresie ochrony środowiska, 

• rozliczanie czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich, 

• udostępnianie informacji o środowisku (rodzaj i ilość wydanych decyzji oraz rodzaj 

uprawnień) – 6 spraw, 

• korzystanie drogą elektroniczną z Systemu Informacji o Środowisku, celem realizacji 

zadań ustawowych określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 

(dokonano 412 wpisów),  

• współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska – 2 sprawy w 2013 r. 

związane ze wsparciem realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną, 

• wprowadzanie uprawnień (koncesji i zezwoleń) do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej – 86 wpisów, 

• sprawozdania dotyczące uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji – 5. 

• rozpatrywanie wniosków finansowania i udzielania dotacji ze środków budżetu 

Powiatu na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (20 spraw), 

• sprawozdania z wykonania budżetu – 27, 

 

 

8. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

W 2013 r. ze środków budżetu Powiatu przyznano środki finansowe na zadania: 

 

1) Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wodzisławiu Śl. w wysokości 255 675,00 zł na zadanie 

pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu 

Śląskim ul. Michalskiego 12 – ETAP I”; 

2) Zespołowi Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. w wysokości 1 000,00 zł do  

XV Powiatowego Konkursu Ekologicznego; 

3) Zespołowi Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śl. w wysokości 14 245,00 zł  

na realizację zadania pod nazwą „Laboratorium badawcze w Zespole Szkół Technicznych 

szansą na rozwój wiedzy w kierunku alternatywnych źródeł energii”; 
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4) Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w wysokości 606,00 zł na 

zakup sadzonek drzew oraz materiałów potrzebnych do ich posadzenia; 

5) Gminnej Spółce Wodnej w Gorzycach w wysokości 25 127,44 zł na zadanie  

pn. „Odbudowa i konserwacja rowu nr 46 w Sołectwie Turza Śl.”; 

6) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych –3000 zł; 

7) zakup usług w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych (wykonanie badania 

analizy ścieków, opinii dendrologicznej, pomiaru hałasu emitowanego do otoczenia oraz 

zakup abonamentu za korzystanie z Systemu Informacji o Środowisku) – 59 000 zł , 

11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15 000 zł ; 

 

IV. Podsumowanie i wnioski. 

 

Cele ochrony środowiska przedstawiają się następująco: 

- cel nadrzędny: rozwój gospodarczy powiatu przy zachowaniu i poprawie stanu 

środowiska naturalnego, 

- gospodarka wodno – ściekowa: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod 

względem jakościowym i ilościowym, 

- gospodarka odpadami: minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost 

wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, 

- ochrona powierzchni ziemi i gleby: zrównoważona gospodarka zasobami 

naturalnymi oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych, 

- przyroda, lasy: zachowanie różnorodności biologicznej oraz georóżnorodnosci, 

prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, 

- ochrona powietrza: osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości powietrza, 

- oddziaływanie hałasu: poprawa klimatu akustycznego i ochrona mieszkańców 

powiatu przed hałasem, 

- promieniowanie elektromagnetyczne: ochrona przed szkodliwym działaniem pół 

elektromagnetycznych, 

- edukacja ekologiczna: kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców 

powiatu wodzisławskiego, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji 

i materiałów o środowisku i jego ochronie, 

- planowanie przestrzenne: kształtowanie harmonijne struktury funkcjonalno – 

przestrzennej powiatu. 
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Podstawowym założeniem ochrony środowiska jest, aby jej realizacja doprowadziła 

do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz 

zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła 

warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

Efektem realizacji zadań Powiatu jest stopniowa poprawa stanu środowiska wskutek 

ograniczania negatywnego oddziaływania emisji na środowisko (emisja ścieków, odpadów, 

gazów i pyłów, hałasu, pól elektromagnetycznych). Ponadto, realizacja wyznaczonych zadań 

zapewnia ciągły monitoring i kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

wydobywania kopalin, umożliwia nadzór nad wycinką drzew oraz ograniczania do minimum 

nielegalne usuwanie drzew, umożliwia spełnienie założeń programów ograniczania niskiej 

emisji, jak również powoduje wzrost edukacji ekologicznej wśród mieszkańców powiatu,  

co w efekcie prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

Ochrona środowiska obejmuje także bardzo szeroki zakres przepisów prawa.  

Obserwuje się ciągły wzrost ilości rozpatrywanych spraw w zakresie ochrony 

środowiska w porównaniu z latami ubiegłymi. 

Reasumując można bezsprzecznie stwierdzić, że otaczające nas środowisko ulega 

zdecydowanej poprawie, stając się bardziej przyjaznym człowiekowi. 


