PROTOKÓŁ NR 25/2021
z posiedzenia Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 1530 w zdalnym trybie obradowania.
Obecnych 4 członków komisji.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
Sprawy wniesione.
Analiza realizacji wniosków komisji.
Przyjęcie protokołu.
Wolne głosy.

Do pkt 1
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola otworzyła posiedzenie i przywitała członków komisji,
radną Anetę Esnekier, radną Ewelinę Kuklę, a także Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę,
zastępcę Burmistrza Mateusza Handla, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska panią Sabinę
Winnicką-Mrowiec oraz mieszkańców Mikołowa.
Stwierdziła prawomocność i odczytała proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Poinformowała, że obrady są nagrywane. Nagranie zostanie załączone do protokołu i zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Do pkt 2
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola poinformowała, że żadne sprawy nie zostały skierowane
do Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska.
Do pkt 3
Brak
Do pkt 4
Przewodnicząca komisji Agnieszka Fiola przedstawiła protokół nr 24/2021 z posiedzenia Komisji
RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. i poinformowała, że do
wyłożonego protokołu nie wniesiono uwag ani zmian.
Protokół nr 24/2021 został przyjęty.
Do pkt 5
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali: radna Grażyna Ostafin, zastępca Burmistrza Mateusz
Handel, radna Aneta Esnekier, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina WinnickaMrowiec, radny Jan Przewoźnik oraz mieszkanka pani Aleksandra Chmielewska-Marcisz,
mieszkanka pani Agata Blacha-Grzechnik.
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W trakcie dyskusji m.in.:
Radna Grażyna Ostafin poinformowała, że w połowie lutego mieszkańcy ul. Waryńskiego zwrócili
się do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję, w tym zrobienie pomiarów przy pomocy drona,
w związku z toksycznymi wyziewami w tym rejonie. Smród wydobywa się z kominów, a także
najprawdopodobniej związany jest z działalnością firmy Stor. Zwróciła się do Burmistrza
Mikołowa z prośbą o interwencję w tej sprawie oraz aby reakcja służb nastąpiła w momencie
występowania uciążliwości, kiedy mieszkańcy sygnalizują problem.
W nawiązaniu zastępca Burmistrza Mateusz Handel wyjaśnił m.in., że badanie dronem wykonuje
firma zewnętrzna. Zgłoszenie lokalizacji do przebadania musi nastąpić co najmniej dzień wcześniej.
Stwierdził, że przyjmuje zgłoszenie w tej sprawie.
Radna Aneta Esnekier:
- zapytała na jakim etapie jest postępowanie w sprawie odpadów transgranicznych przy
ul. Piaskowej?
- poinformowała o podjętych działaniach w celu ograniczenia i zmniejszenia limitu odstrzału
krzyżówek;
- poinformowała o obniżeniu wieku rębności drzew, które zapowiedziało nadleśnictwo Katowice.
Zapytała, jaki to może mieć wpływ na limity wyrębu na obszarze Gminy Mikołów? Zwróciła się
z prośbą, aby jeśli to możliwe, miasto podjęło interwencję w tej sprawie. A także, aby gmina Mikołów
wystosowała zapytanie do Lasów Państwowych, jaka jest planowana wycinka drzew, w porównaniu
do poprzednich lat, biorąc pod uwagę to, że wiek rębny został obniżony.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec:
- w sprawie postępowania dotyczącego odpadów transgranicznych przy ul. Piaskowej wyjaśniła,
że Urząd Miasta otrzymał odpowiedź, że wykonawca nie został jeszcze wyłoniony – śmieci zostały
zabezpieczone przez ZUK,
- przekazała, że informacja dotycząca zmniejszenia odstrzału krzyżówek jest przygotowywana,
- poinformowała, że miasto wystąpi z zapytaniem do lasów państwowych
Radny Jan Przewoźnik szeroko omówił temat śladu węglowego.
Mieszkanka Mikołowa pani Aleksandra Chmielewska-Marcisz:
- w kontekście wyłożonego do publicznego wglądu w październiku 2020 roku projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Reta Śmiłowicka, zapytała, jaka jest różnica
pomiędzy zapisami „zieleń parkowa” a „zieleń ekologiczna”;
- zapytała, czy istnieje możliwość objęcia ochroną przyrodniczą źródliska, cieku wodnego
przebiegającego przez tereny sąsiadujące z osiedlami Sielanka i Siedlisko, na Recie Śmiłowickiej?
Mieszkanka Mikołowa pani Agata Blacha-Grzechnik poinformowała, że część drzew,
kasztanowców wzdłuż ul. Reta Śmiłowicka została oznakowana. Zapytała, co może to oznaczać i czy
są czynione przygotowania do wycinki tych drzew? Zwróciła się z prośbą o pilotowanie sprawy, aby
nie dopuścić do wycinki tych drzew przez inwestora.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Sabina Winnicka-Mrowiec potwierdziła,
że wniosek o wycięcie tych drzew nie wpłynął. Drzewa mogą być oznaczone również w celu
zinwentaryzowania. To może oznaczać, że będą przez inwestora objęte wnioskiem, jednak dopiero
po jego złożeniu miasto wydaje decyzję, na które ewentualnie drzewa można wydać zezwolenie.
Stwierdziła, że nie bierze pod uwagę, że ktoś samowolnie wytnie drzewa chronione nawet samym
planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Ochrony Środowiska ma wiedzę, że drzewa
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zostały oznakowane. Sprawa będzie pilotowana. Zwróciła się również z prośbą o sygnał, jeśli
mieszkańcy zauważą coś niepokojącego.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, przewodnicząca komisji
Agnieszka Fiola podziękowała zebranym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1630.
Informacja:
Zgodnie z §33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała:

Przewodnicząca
Komisji RM nr 5

Katarzyna Pustułka

Agnieszka Fiola
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