
Katowice, dn. 20 lutego 2019 r. 
 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 2018 r. 

 

LP. DATA TEMAT ZAPROSZENI GOŚCIE i EKSPERCI 

1. 11 stycznia 2018 r. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - 
zakres obowiązków starosty oraz prezydenta 
miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony 

środowiska oraz aspekt geologiczny 

przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach 

2. 8 lutego 2018 r. Naliczanie opłat za usługi wodne, zwłaszcza pod 
kątem opłat naliczanych przez gminy, tj. opłat z 

tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. 

p. Franciszek Pistelok, Zarząd 
Zlewni Gliwice, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

4. 1 marca 2018 r. 1. Sprawozdawczość za rok 2017 w zakresie 
realizacji Programu Ochrony Powietrza dla terenu 

woj. śląskiego, mającego na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 

oraz pułapu stężenia ekspozycji; 
2. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce opakowaniami. 

p. Blanka Romanowska, Referat ds. 
planowania i sprawozdawczości w 
zakresie środowiska, p. Katarzyna 
Korszun-Kłak, Referat ds. opłat i 

środowiskowych baz danych, 
Wydział Ochrony Środowiska Urząd 

Marszałkowski Woj. Śląskiego 

5. 5 kwietnia 2018 r. W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie z 
zakresu ustawy Prawo wodne 

p. Lucyna Osuch-Chacińska, 
Główny Specjalista w PGW Wody 

Polskie 

6. 10 maja 2018 r. 1) Rejestr historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich 

zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w 
środowisku – zasady postępowania w przypadku 

stwierdzenia szkody w środowisku;  
2) uwagi do stanu naliczania opłat za usługi wodne, 
w związku z wejściem w życie z dn. 1 stycznia 2018 

r. nowej ustawy Prawo wodne. 

przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Katowicach 

7. 14 czerwca 2018 r. Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i 
płodach rolnych na mocy ustawy z dnia 22 marca 
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 

niektórych innych ustaw. 

p. Hubert Wiśniewski, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej 

Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach 

8. 17 września 2018 r. W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie nt. 
„Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu 

ochroną przyrody” (współorganizacja: Krajowe 
Stowarzyszenie Inicjatyw, w ramach projektu 

„Ogólnopolski Program Wsparcia Gmin i Powiatów 
w zakresie zarządzania ochroną przyrody”) 

p. Bożenę Herbuś, Inżyniera 
Miejskiego Urzędu Miasta 

Częstochowa 

9. 15-16 października 
2018 r. 

Szkolenie wyjazdowe „WYBRANE PROBLEMY Z 
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA”: 

 
1) Zmiany w gospodarce odpadami; 

2) Nowe Prawo wodne w gminie i powiecie: 
problemy i wyzwania. 

p. prof. Marek Górski, Katedra 
Prawa Ochrony Środowiska 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego,  

p. Mariusz Dyka, Naczelnik Wydz. 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska w SP w Gliwicach 

10. 8 listopada 2018 r. Wydawanie i zmiany decyzji odpadowych, 
problemy kontroli i cofania zezwoleń na 

gospodarowanie odpadami 

 

11. 7 grudnia 2018 r. Posiedzenie odbyło się w ramach konsultacji 
wypracowanych dotychczas efektów prac 
zmierzających do stworzenia powszechnie 
dostępnego Systemu Monitorowania Usług 
Publicznych w obszarze ochrony środowiska 

 

 


