
Katowice, dn. 7 stycznia 2021 r. 
 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 2020 r. 

 

LP. DATA TEMAT ZAPROSZENI GOŚCIE i EKSPERCI 

1. 9 stycznia 2020 r. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o 
gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w 
opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

p. Monika Strzemińska, Kierownik 
Referatu ds. opłat 

i środowiskowych baz danych 
Wydziału Opłat Środowiskowych 

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 

2. 6 lutego 2020 r. 
wspólne posiedzenie 

z Komisją ds. 
Lokalnej Polityki 

Energetycznej 

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona powietrza. p. Piotr Kukla, Dyrektor ds. audytu 
i planowania energetycznego w 
Fundacji na rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii,  
p. Wioletta Jończyk, Doradca 

Energetyczny WFOŚiGW  

4. 7 maja 2020 r., 
wideokonferencja 

Prowadzenie postępowań administracyjnych, 
w odniesieniu do nadzwyczajnych procedur 
wynikających z przepisów dotyczących stanu 

epidemii, w tym ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, w zakresie: 
1) usuwania drzew i krzewów; 

2) decyzji odpadowych; 
3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

5. 4 czerwca 2020 r., 
wideokonferencja 

1. Zatrzymywanie transportów odpadów i ich 
czasowe przechowywanie – zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach, znowelizowanymi ustawą z dn. 
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw 
– wyznaczanie w wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami miejsc spełniających warunki 
magazynowania odpadów. 

2. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i 
zbieranie odpadów. 

Przedstawiciele Departamentu 
Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego: p. Karol Kuzak, Kierownik 
referatu ds. gospodarki odpadami i 

p. Bogdan Pasko, Główny 
Specjalista. 

6. 3 września 2020 r., 
wideokonferencja; 

wspólne posiedzenie 
z Komisją Geologii 

i Górnictwa 

Zadania gmin i powiatów w zakresie zaopatrzenia 
w wodę, ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących tematów: 
- pobór wód podziemnych (kwestia legalizacji ujęć); 

- postępowanie ze zbiornikami wodnymi 
powstałymi na skutek eksploatacji górniczej, na 

terenie jst: status zbiorników, legalizacja, kwestie 
własnościowe, rekultywacja. 

p. Jolanta Chochół, p.o. Zastępcy 
Dyrektora ds. Usług Wodnych i 

Zarządzania Środowiskiem 
Wodnym Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 
Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie 

7. 1 października 2020 
r., wideokonferencja 

Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Programu 
ochrony powietrza dla terenu województwa 

śląskiego, pod kątem sytuacji aktualnej na koniec 
września 2020 r. i możliwości osiągnięcia 

założonych celów (w powiązaniu wymaganiami 
określonymi w uchwale Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dn. 7 kwietnia 2017 r. ws. 
wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw oraz innymi 

Przedstawicielki Referatu ds. 
planowania w zakresie środowiska 

Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego: p. Agnieszka Fitrzyk i p. 

Karolina Pancewicz-Kosno 



działaniami mającymi na celu ograniczenie niskiej 
emisji). 

8. 5 listopada 2020 r., 
wideokonferencja; 

wspólne posiedzenie 
z Komisją Geologii 

i Górnictwa 

 Aktualne problemy z zakresu gospodarki 
odpadami – wydobycie odpadów z miejsc ich 

składowania oraz wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych: 

1. wydobycie odpadów, w tym odpadów 
pogórniczych, z miejsc ich składowania / 

gromadzenia; 
2. legalizacja przetwarzania odpadów, 

w szczególności poprzez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych w tym terenów 

osiadań górniczych i wyrobisk powierzchniowych; 
3. przegląd bieżących problemów stosowania 

przepisów ustawy o odpadach. 

p. Karol Kuzak, Kierownik Referatu 
ds. gospodarki odpadami 

w Departamencie Ochrony 
Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego 

9. 3 grudnia 2020 r., 
wideokonferencja 

Problemy ze stosowaniem przepisów ustawy 
o ochronie przyrody – usuwanie drzew i krzewów 

z nieruchomości, rejestracja zwierząt objętych 
przepisami konwencji CITES 

 

 


