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Katowice, dn. 20 grudnia 2021 r. 
 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 2021 r. 

 

LP. DATA TEMAT ZAPROSZENI GOŚCIE i EKSPERCI 

1. 14 stycznia 2021 r. 
wideokonferencja 

Obowiązki związane z rejestracją zwierząt: 
1. obowiązki gminy w zakresie rejestracji 

zwierząt: 
a. rejestracja psów ras uznawanych za 

agresywne; 
b. czipowanie psów i kotów; 

2. rejestry prowadzone przez Starostę: 
a. rejestr zwierząt egzotycznych (CITES); 

b. rejestracja chartów; 
3. zezwolenie na posiadanie i 

przetrzymywanie / sprowadzanie zwierząt 
gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i 

życia ludzi; 
4. rejestracja zwierząt gospodarskich 

p. Zuzanna Buck, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Katowicach 

2. 11 lutego 2021 r. 
wideokonferencja; 

wspólne posiedzenie z 
Komisją Geologii 

i Górnictwa 

Badania wpływu nielegalnego składowania 
odpadów niebezpiecznych na wody 

podziemne w ramach działań zespołu ds. 
zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej na terenie 
województwa śląskiego. Problemy 

związane z obowiązkami gmin i powiatów 
w zakresie nielegalnego składowania i 

gromadzenia odpadów 

przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego 
Państwowego Instytutu Geologicznego - 
Państwowego Instytutu Badawczego: p. 

dr Lidia Razowska-Jaworek, p. mgr  
Marcin Pasternak oraz p. mgr inż. Marcin 

Karpiński; przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach: p. Agata 
Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska oraz p. 
Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika 

Wydziału Inspekcji 

3. 4 marca 2021 r. 
wideokonferencja 

Ocena sytuacji w zakresie jakości powietrza 
w sezonie grzewczym 2020/2021 – 

problemy walki z emisją występujące na 
poziomie gmin i powiatów 

p. Andrzej Szczygieł, Naczelnik 
Regionalnego Wydziału Monitoringu 

Środowiska w Katowicach, Departamentu 
Monitoringu Środowiska, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 

4. 8 kwietnia 2021 r. 
wideokonferencja 

Uciążliwość związana z emisją hałasu: 
decyzje, postępowania naprawcze, zmiany 

przepisów. Problemy związane z 
występowaniem przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu oraz 
zadaniom gmin i powiatów w tym zakresie. 
Możliwości przeprowadzania kontroli oraz 
zlecania opinii i pomiarów przez biegłych 

 

5. 6 maja 2021 r. 
wideokonferencja 

1. Aktualne problemy gospodarki 
odpadami ze szczególnym 

uwzględnieniem przekazywania 
odpadów osobom fizycznym i 

wykorzystania przez nie odpadów; 
2. Przegląd ekologiczny, postepowanie 

naprawcze 

 

6.  10 czerwca 2021 r. 
wideokonferencja 

Wymagania prawne związane z legalizacją 
obiektów oraz możliwość realizacji 

inwestycji z zakresu retencji, małej retencji 

p. Stefan Mojżeszek – Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Katowicach Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 



2 
 

i ochrony przeciwpowodziowej - 
omówienie zasad uwzględniania przy 

planowaniu takich inwestycji dokumentów 
planistycznych z zakresu gospodarki 

wodnej, w tym czasu ich obowiązywania i 
podjętych prac aktualizacyjnych 

oraz p. Jan Grygier – p.o. Zastępcy 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie 

7. 24 września 2021 r. 
wspólne posiedzenie z 
Komisją ds. Lokalnej 

Polityki Energetycznej 

Posiedzenie w ramach konferencji 
Efektywność energetyczna w gminach – 
wyzwania a możliwości, odbywającej się 
podczas I Metropolitalnych Dni Energii: 

debata pod hasłem „Zadania i rola 
samorządów w transformacji energetycznej 

województwa śląskiego” 

 

8. 7 października 2021 r. 
wideokonferencja 

Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach  

9. 10 listopada 2021 r. 
wideokonferencja 

 Najnowsze zmiany zasad wydawania 
decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Zasady i problemy ze zlecaniem pomiarów 

p. Iwona Ślęzak, Główny Specjalista w 
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska w Katowicach oraz p. 
Jarosław Marcinkowski, Kierownik 

referatu ds. ochrony powietrza, ochrony 
przed hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym w Departamencie 
Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. Śląskiego 

10. 9 grudnia 2021 r. 
wideokonferencja 

Postępowanie kompensacyjne przy 
wydawaniu decyzji związanych z emisjami 

gazów lub pyłów do powietrza 

p. Agnieszka Fitrzyk, Kierownik referatu 
ds. planowania w zakresie środowiska w 

Departamencie Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego oraz p. Jarosław Marcinkowski, 

Kierownik referatu ds. ochrony 
powietrza, ochrony przed hałasem i 

promieniowaniem elektromagnetycznym 
w Departamencie Ochrony Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego 
 


