Protokół Wspólnego
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 29 maja 2018 r.
Posiedzenie odbyło się w Sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach i
trwało od godz.1800 do godz. 1950. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny
Zbigniew Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona) Na wstępie Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Frèdèric Coppin otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził prawomocność obrad i
poinformował, że zwykle wspólne posiedzenia Komisji Rady są prowadzone przez jednego z
przewodniczących Komisji, dzisiejsze posiedzenie planowo miał prowadzić Przewodniczący
Komisji Gospodarczo-Budżetowej Pan Krzysztof Kiraga, który wyraził zgodę na prowadzenie
dzisiejszych obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcę.
Radni w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za, 0 głosów
przeciwnych i braku wstrzymujących się od głosowania) wyrazili zgodę na to, aby dzisiejsze
posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin oraz
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij.
Następnie przywitał przybyłych na posiedzenie: Burmistrza Tułowic Pana Andrzeja
Wesołowskiego, Radnych Rady Miejskiej w Tułowicach, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik ,
kierowników Urzędu, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu,
Radcę prawnego, Sołtysów, Nadleśniczego Nadleśnictwa Tułowice Pana Wiesława Skrzypek,
przedstawicieli Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie – Prezesa Kopalni
Pana Tomasza Zawadzkiego,
Prokurenta Spółki Kopali Pana Henryka Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Janusza Okrzesa, oraz pracowników spółki: Pana
Marcina Baranowskiego i Pana Piotra Latta. Przywitał również przedstawicieli Spółki EPORE w
osobach: Wiceprezesa i Dyrektora Zarządu do spraw operacyjnych Pana Zdzisława Bąk,
Kierownika działu jakości badań ochrony środowiska Panią Małgorzatę Serafin, Projektanta
Doradcę do spraw geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska Pana Zdzisława Krygiel.
Przedstawicieli Partnerstwa Borów Niemodlińskich: Prezesa Partnerstwa Panią Jadwigę Wójciak
oraz Pana Daniela Podobińskiego, mieszkańców i wszystkich obecnych na sali.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin poinformował, że dzisiejsze posiedzenie
Komisji Rady zostało zwołane w celu dyskusji dotyczącej rekultywacji wyrobiska Rutki w Kopalni
Bazaltu Rutki – Ligota na terenie Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie.
Następnie przedstawił propozycję porządku obrad:
1. Stanowisko Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie rekultywacji.
2. Geneza projektu rekultywacji – omówiona przez przedstawicieli Kopalni oraz Firmy EPORE.
3. Stanowisko Burmistrza Tułowic oraz przedstawienie działań podjętych przez Urząd Miejski.
4. Interpelacje i zapytania zgromadzone na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaznaczył, że spotkali się po to aby rozmawiać, każdy otrzyma
prawo do głosu, prosił jednak o zgłaszanie chęci wypowiedzi przez uniesienie ręki do góry. Każda
osoba , która wyrazi chęć wypowiedzi dostanie mikrofon. Prosił zebranych o zachowanie spokoju
w czasie posiedzenia i nie przerywanie wypowiedzi innych i respektowanie kolejności wypowiedzi
wyznaczonej przez Wiceprzewodniczącego Rady.
Porządek obrad został przegłosowany i jednogłośnie przyjęty ( 14 głosów za, 0 głosów
przeciwnych i braku wstrzymujących się od głosowania,).
Ad.1. Stanowisko Rady Miejskiej w Tułowicach w sprawie rekultywacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że temat rekultywacji dla Rady Miejskiej
rozpoczął się w połowie stycznia 2018 r. Wcześniej Rada Miejska nie miała żadnych informacji na

ten temat ani też nie otrzymała żadnej prośby o wyrażenie opinii w tej sprawie dlatego temat nie
był poruszany na posiedzeniach Rady od początku kadencji.
Po otrzymaniu w styczniu br. informacji na temat planowanej rekultywacji Rada Miejska zajęła się
zbieraniem informacji w tej sprawie, wraz z Panem Burmistrzem dwukrotnie spotkała się z
przedstawicielami Kopalni oraz przedstawicielami Firmy EPORE, za zgodą Pana Prezesa Kopalni
radni dokonali oględzin wyrobiska przeznaczonego do rekultywacji. Zapoznali się także z pismami
i różnego rodzaju opracowaniami naukowymi na temat takiego sposobu rekultywacji.
Po zgromadzeniu tych informacji Rada Miejska na Sesji 10 maja podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza zmierzających do zmiany kierunku i sposobu
rekultywacji wyrobiska kopalni bazaltu „Rutki -Ligota” na terenie należącym do Kopalni
Odkrywkowych Surowców Drogowych w Niemodlinie.
Pan Burmistrz został poproszony o podjęcie dialogu z władzami Kopalni. Rada poparła także
działania Pana Burmistrza dotyczące wyjaśnienia czy proces rekultywacji został już rozpoczęty, czy
nie – w maju 2018 r.
Cała Rada wyraziła inicjatywę zmiany kierunku rekultywacji ponieważ rozumieją obawy
mieszkańców.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij wyjaśnił, że celem posiedzenia
Komisji jest wyjaśnienie sytuacji, która w jakiś sposób poróżniła mieszkańców, zaznaczył, że Rada
nie chce stać „ po drugiej stronie barykady” , bo to nie jest intencją ani mieszkańców ani Rady
żeby ten cały dorobek Tułowic, który wspólnie wypracowali przykryć tym nurtującym wszystkich
problemem.
Poinformował, że aby przybliżyć problem musi zapoznać zebranych z dokumentami źródłowymi,
które mają swoją genezę powstania całej tej sytuacji.
Następnie przedstawił szereg dokumentów dotyczących toku postępowania w sprawie rekultywacji
począwszy od planu zagospodarowania przestrzennego gminy z 2003 r. i omówił przedłożone
dokumenty.
Ad.2. Geneza projektu rekultywacji – omówiona przez przedstawicieli Kopalni oraz Firmy
EPORE.
W tym punkcie głos zabrał Prezes Kopalni Pan Tomasz Zawadzki, który przedstawił projekt
rekultywacji wyrobiska popiołem i żużlem z Elektrowni Opole. Poinformował jakie działania
Kopalnia wykonała w tym zakresie i jaki teren ma być rekultywowany.
Przedstawił także film jak ta rekultywacja ma być przeprowadzona.
Prezes Kopalni Pan Tomasz Zawadzki przedstawił Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi trzy
kompromisowe warianty rozwiązania sytuacji:
Wariant 1. Kopalnie w ramach posiadanych decyzji zgodnie z prawem przystąpią do wypełniania
przygotowanej do tego najgłębszej części wyrobiska przy użyciu żużli, popiołów i innych
obojętnych dla środowiska materiałów. Proponują, aby czynności nadzoru oprócz nadzoru
stosownych służb znajdowały się pod kontrola czynnika społecznego. Zakres tej kontroli i formy
działania byłyby określone odrębnym porozumieniem z władzami Gminy i ewentualnie Firmy
EPORE. Gdyby wystąpiły w trakcie tych działań okoliczności stanowiące realne zagrożenie dla
środowiska Kopalnie deklarują w tej sytuacji rezygnację z prowadzenia tej metody rekultywacji a
teren zostanie przykryty warstwą nadkłada i zalesiony.
Wariant 2. Kopalnie zrezygnują z przyjętego prawomocnymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym z
Gmina Tułowice, sposobu rekultywacji pod warunkiem zwrotu przez Gminę poniesionych kosztów
uzyskania decyzji, wykonanych w związku z rekultywacja prac ziemnych i przygotowawczych. W
przypadku wyboru tego wariantu Kopalnia przedłoży informację o ich wielkości, szacują, że
wysokość tych kosztów to kwota od kilkuset tysięcy do 1 miliona złotych.

Wariant 3. Kopalnie dokończą w kilkuletniej perspektywie eksploatacje wschodniego fragmentu
złoża i przekażą nieodpłatnie Gminie około 12 hektarów gruntów przewidzianych do wypełnienia
odpadami obojętnymi. Gmina na podstawie umowy zawartej z Kopalnią przejmie na siebie
obowiązek ich rekultywacji i zagospodarowania według własnej koncepcji. Koszty rekultywacji i
zagospodarowania w całości poniesie Gmina. Wstępna umowa zostałaby zawarta niezwłocznie w
formie aktu notarialnego. Kopalnie zastrzegłyby w niej zakaz składowania w przyszłości na tych
terenach odpadów oraz zapis, że sprzedaż, przekazanie lub wniesienie ich jako udziałów do innej
spółki wymaga zgody Kopalni.
Prezes Kopali pismo w tej sprawie przekazał na ręce Burmistrza Gminy.
Następnie głos zabrał Prezes Firmy EPORE Pan Zdzisław Bąk, który wyjaśnił jak przebiega
zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, jakie inwestycje w zakresie rekultywacji
prowadzili i prowadzą na terenie kraju oraz jak wygląda transport tych produktów.
Przedstawił także film pokazujący czym są popioły lotne i żużle, do czego się je wykorzystuje oraz
tereny przed rekultywacją i zrekultywowane takimi produktami.
Ad.3. Stanowisko Burmistrza Tułowic oraz przedstawienie działań podjętych przez Urząd
Miejski.
Burmistrz Pan Andrzej Wesołowski przeprosił zebranych za dokument z 2015 r., wyjaśnił, że to
był wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy i nawet jak ktoś kupuje działkę
budowlana to także taki dokument za drobna opłatą ( 17 zł. ) do kasy Urzędu dostaje. Obecny plan
zagospodarowania w Gminie Tułowice został uchwalony w 2003 r.
Zaznaczył, że nie byłoby tego spotkania gdyby na etapie wstępnych koncepcji, pomysłów
rekultywacji były przeprowadzone konsultacje.
Następnie odniósł się do pisma, które otrzymał od Pana Prezesa Kopalni, stwierdził, że decyzja
dzisiaj jedyna, która może zapaść to jest opisany w piśmie wariant 3 – przekazanie wyrobiska na
rzecz samorządu.
Stwierdził, że są środki unijne, po które w tej chwili jako samorząd nie sięgają, jest to tak zwana
bioróżnorodność. Stwierdził, że sobie z tym poradzą, zrobią może jedną drogę mniej w Tułowicach
ale i tak słyszy, że w Tułowicach to się ciągle cos kopie, buduje, robi ale to świadczy o
mieszkańcach, o ich samorządności.
Poinformował, że zwrócił się do Pana Prezesa Kopalni o zmianę kierunku rekultywacji wyrobiska.
Wyjaśnił, że w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego jest to kierunek wodno-leśny ale
w poprzednim planie był to kierunek leśny lub rolny z przeznaczeniem na sportowy odłów ryb, to
mu się podobało nie wie czemu to zostało zmienione. Można tam też zrobić ścieżki dydaktyczne,
widoki pomostowe, zostanie to dla przyszłych pokoleń. Stwierdził, że ochronią także nasze zasoby
wodne, bo od Krapkowic idzie potężny zbiornik wodny przez Tułowice. Stwierdził, że nie można
robić nic bez woli mieszkańców. Zaznaczył, że jeszcze jako włodarz tej Gminy i myśli, że Rada
Miejska też tak uważa, że trzeba wziąć te grunty i sobie z nimi poradzić.
Ad. 4. Interpelacje i zapytania zgromadzone na posiedzeniu Komisji.
W tym punkcie głos zabrali:
- Pan Stanisław Dembiczak, który poruszył sprawę szkodliwości żużli i popiołów, oraz
oddziaływanie ich na środowisko. Poruszył też sprawę potrzeby konsultacji społecznych w tej
sprawie.
- Pan Piotr Gerber, który pokazał film o szkodliwości składowanych popiołów i żużli oraz ich
oddziaływania na środowisko a także przykłady, co w takim wyrobisku można zrobić.
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan Wiesław Skrzypek, pogratulował Panu Burmistrzowi

podjętej decyzji. Zwrócił też uwagę na sprawę uciążliwości dla mieszkańców związanych z
transportem popiołów i żużli jak też sprawę bardzo małej górnej warstwy ziemi, która maja być
zasypane popioły.
- przedstawiciel Firmy EPORE wyjaśnił sprawę transportu oraz opracowanego planu rekultywacji.
- mieszkaniec Tułowic także poruszył sprawę uciążliwości transportu przez Tułowice, stwierdził,
że drogi są rozjeżdżane, zadał także pytanie dlaczego akurat do Tułowic chcą wozić te odpady.
- przedstawiciel Firmy EPORE odpowiedział, że nie każdy teren nadaje się na składowanie, są
jednak odpowiednie wyspecjalizowane laboratoria które badają te materiały. Są także różne
rozporządzenia, które określają warunki składowania. Odniósł się także do sprawy zapylenia terenu,
stwierdził, że przy tej technologii składowania materiałów nie ma emisji pyłów.
- Pan Stanisław Siedlak zapytał na czym polega przedstawiony wariant 3., na czym to polega, jaki
jest czasookres i jakie są koszty.
- Pan Prezes Kopalni odpowiedział, że oczywiście wiąże się to z kosztami, jeżeli Rada Miejska
podejmie taką decyzję, że po zakończeniu eksploatacji jakiegoś fragmentu złoża o którym mówią,
czyli tym około 12 hektarów, że zostanie ten teren przejęty przez Gminę i on zostanie przez
Gminę zrekultywowany. Kopalnia nie będzie się zajmowała rekultywacja tych 12 hektarów.
- mieszkaniec Tułowic przypomniał, że 17 lat temu chciano Gminę zasypać włoskimi śmieciami,
zapytał co myśmy takiego zrobili, że ciągle nam się coś tutaj próbuje przepchać. Tułowice są
miejscowością z tradycjami, są takim miejscem, gdzie naprawdę chce się żyć i nie można tego
zepsuć.
Podziękował Panu Prezesowi Kopalni, że zachował się tak jak powinien zachować się Honorowy
Obywatel Gminy, że taką propozycje przedstawił.
- Pan Burmistrz prosił Pana Nadleśniczego aby służył Gminie swoimi pomysłami w sprawie
rekultywacji wyrobiska. Prosił tez Pana Prezesa Kopalni o przygotowanie umowy przekazania
wyrobiska.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij stwierdził, że muszą wyjść z tego
zebrania z takim jasnym przekazem, bo bardzo wiele słów nieprzyjemnych krążyło na Pana
Burmistrza i Radę, ma nadzieję, że na tym spotkaniu wszystkie te krążące mity rozwiali.
Te wszystkie procedury, decyzje jakie miały miejsce zostały zebranym przekazane, Pan Burmistrz
pewne działania jakie miały miejsce musiał wykonać, bo taka jest jego rola administracyjna i nie
było od tego odwołania.
Stwierdził, że nie chciałby aby po tym zebraniu było mieli takie złe wrażenie, bo trzeba
przypomnieć, że te wszystkie procedury są zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami i
ustawami zatwierdzonymi przez nasz Parlament. Wszyscy się w tym prawie obracają i nie
chciałby aby były takie głosy, że zaproszeni goście coś nie tak mówili , oni też działają w ramach
prawa. Intencja spotkania było to aby mieszkańcy wiedzieli, że Rada Miejska razem z Panem
Burmistrzem działa właśnie w takim kierunku w jakim mieszkańcy by sobie życzyli.
Podziękował także wszystkim, że przybyli na to spotkanie i wysłuchali tych wszystkich
wyjaśnień. Zaznaczył, że Pana Prezesa Kopalni także nie można obciążać jakąś
odpowiedzialnością za to, że tak się stało, bo on jest skazany na rekultywacje tego terenu, bo
kiedyś takie kierunki zostały przyjęte w naszym planie zagospodarowania. Obecna rada tego planu
nie zmieniała i pewnie jest teraz czas aby się do tego przyłożyć i zmienić.
Wariant nr 3, który się Pan burmistrz zadeklarował przyjąć jest dla nich pod wielką dyskusję, bo
Bo teraz będą musieli się zastanowić jaki kierunek obrać i szukać programów unijnych aby to
sfinansować. Wyraził nadzieję, że Pan Gerber wraz ze swoimi studentami będzie w tym zakresie
służyć Gminie pomocą. Zaznaczył, że tych popiołów nie chcemy i to jest jasna sytuacja.
- Pan Gerber stwierdził, że cieszy się, że sprawa przybrała taki obrót. Zapytał Pana Prezesa Kopalni
czy pomoże finansowo w rekultywacji. Podziękował także przedstawicielom Firmy EPORE za
przybycie i wyjaśnienie pewnych spraw.
Podziękował tez za zorganizowanie spotkania.

- Pan Kazimierz Kiejza przedstawił zebranym przykładowe tabele jakie metale znajdują się w tych
popiołach i zapytał czy są badania laboratoryjne popiołów z elektrowni Opole. Poinformował, że na
terenie wyrobiska i jego okolic znajduje się wiele chronionych gatunków płazów, ptaków i innych
zwierząt.
-Pan Prezes Kopalni stwierdził, że z większością wypowiedzi o szkodliwości składowania
popiołów się nie zgadza, ale złożył deklarację i jeżeli Rada Miejska podejmie taka decyzję, że
przejmie te grunty po zakończeniu eksploatacji, to słowo się rzekło. Zaznaczył, że gdyby nie był
przekonany, że omawiane odpady są nieszkodliwe to na pewno takiego kierunku rekultywacji by
nie wybrał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frederick Coppin podziękował wszystkim za przybycie i
udział w posiedzeniu Komisji. Następnie zamknął obrady.
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