Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się dnia 21 kwietnia 2016 r o godz. 1530 w sali nr 11 Urzędu Miasta Mikołów.
Obecni wg listy obecności.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Analiza realizacji wniosków Komisji.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wolne głosy i wnioski.

Do pkt 1
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – otworzyła posiedzenie komisji, przywitała
Członków Komisji, Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę oraz Zastępcę Kierownika
Biura Burmistrzów panią Aleksandrę Czech.
Stwierdziła prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 2
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła sprawę, które wpłynęła do Komisji:
− pismo przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat
„Wymyślanka” skierowane do Przewodniczącej Komisji RM nr 5 ds. Ochrony
Środowiska jako apel o poparcie działań mających na celu wprowadzenie do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zapisów chroniących mieszkańców.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
W nawiązaniu do ww. pisma, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, iż do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są wprowadzane wszystkie zapisy,
które dopuszczają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto
zapisy te nie powinny szkodzić również przedsiębiorcom, ponieważ przy ul. Nowy Świat
znajdują się tereny przemysłowe. Podkreślił, iż przepisy chroniące mieszkańców
są wprowadzane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W respektowaniu
tych przepisów, dużą rolę odgrywa Starostwo Powiatowe. Dodał, że w treści uchwał, aktów
prawa miejscowego nie można umieszczać zapisów, które określają odrębne ustawy.
Treść pisma Komisja przyjęła do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – kolejno odczytała odpowiedzi na wnioski
Komisji z poprzedniego posiedzenia:
− pismo Zastępcy Burmistrza Bogdana Uliasza jako odpowiedź na wnioski Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2016 r. – Protokół nr 14/2016.
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Pismo stanowi załącznik do protokołu.
W nawiązaniu do ww. pisma nastąpiła dyskusja, w której poruszono m.in. następujące
kwestie:
− dofinansowanie do pieców grzewczych w gminach ościennych oraz ich efektywność,
− koszt zakupu analizatora jakości powietrza,
− plany dotyczące organizacji akcji informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców,
dotyczącej umiejętnego palenia w piecach grzewczych oraz dbania o czystość powietrza,
− możliwość montowania czujników pomiarowych w kominach, do analizy spalanego
materiału grzewczego,
− wysokie koszty ogrzewania gazowego,
− rozważanie wznowienia dopłat do pieców grzewczych dla mieszkańców Mikołowa
oraz system kontroli realizacji programu,
− technologia pieców ekologicznych z certyfikatem, które gwarantują efekt ekologiczny.
W wyniku dyskusji, Komisja zaproponowała wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z następującymi wnioskami o:
− wykonanie analizy parametrów technicznych wraz z kosztami pieców grzewczych
ekologicznych z certyfikatem,
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
− informację na temat ilości osób oczekujących na dopłatę do pieców grzewczych,
a także na temat tego, jak przebiegała realizacja programu dopłat w Gminie Mikołów
na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
− pismo Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli jako odpowiedź na wnioski
Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska z dnia 10 marca 2016 r. – Protokół nr 14/2016.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
W nawiązaniu do ww. pisma, nastąpiła dyskusja:
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – wyjaśnił, iż rozmawiał również bezpośrednio
z właścicielem działki, który ubiega się o przekwalifikowanie terenu. Chciałby wybudować
dom na terenie, który obecnie jest oznaczony jako teren łęgowy. Poinformowany,
iż przekwalifikowanie tego terenu na mieszkaniowy, w pierwszej kolejności wymagałoby
zmiany zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Mikołowa, zaproponował, że zrobi to dla całego rejonu na własny koszt. Takie
rozwiązanie byłoby możliwe pod warunkiem, że procedura nie zablokuje wprowadzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Mikołowa.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – zadała pytanie, czy działka znajduje się na
terenach zalesionych?
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że działka znajduje się na
obrzeżach lasu, porośnięta jest krzewami.
Radny Eugeniusz Wycisło – dodał, iż w omawiana działka znajduje się na terenie hałd, które
porośnięte są różną roślinnością.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji, treść pisma Komisja przyjęła do wiadomości.
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Nie wniesiono więcej zapytań, ani uwag.
Do pkt 4
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła Protokół nr 13/2016 z posiedzenia
Komisji, które odbyło się 25 stycznia 2016 r.
Do przedstawionego protokołu nr 13/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 13/2016 został przyjęty przez aklamację.
Przewodnicząca Komisji Danuta Ratka – przedstawiła Protokół nr 14/2016 z posiedzenia
Komisji, które odbyło się 10 marca 2016 r.
Do przedstawionego protokołu 14/2016 nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr 14/2016 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 5
Radny Henryk Czich – podziękował za wysprzątanie fragmentu chodnika wzdłuż
ul. Pszczyńskiej. Ponadto zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Mikołowa o wysprzątanie
kolejnego fragmentu chodnika wzdłuż ul. Pszczyńskiej po przeciwnej stronie ulicy, na
odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do parkingu w sąsiedztwie bloków przy
ul. Pszczyńskiej 40.
Radna Danuta Ratka – w związku z nadchodzącą uroczystością I Komunii Św.
(8.05.2016 r.), zwróciła się z prośbą do Burmistrza Mikołowa, aby przed tym wydarzeniem
załatane zostały dziury powstałe w okresie zimowym głównie na ul. Zielonej, w okolicy
Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego na Recie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – poinformował, że został ustalony grafik napraw,
które będą wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca
Komisji podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 1630.
Protokołowała:

(Katarzyna Pustułka)

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5
(Danuta Ratka)
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