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PROTOKÓŁ NR 25/12 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 10 września 2012 r.  

 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Grupy Producentów Rolnych OWOC-
WYSOCZYN Sp. z o.o. w Siedzowie pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny 
Komorowskiej w godzinach 1500 do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Prezes Spółki Pan Mirosław Kabala oprowadził członków Komisji po nowoczesnym 
obiekcie wybudowanym przez Spółkę. 

Dalszą część posiedzenia kontynuowano w sali konferencyjnej obiektu Pani 
Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie funkcjonowania Grupy Producentów Rolnych Owoc Wysoczyn. 
2. Omówienie spraw dot. rolnictwa w Powiecie Otwockim. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu Nr 24/12 posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  
Prezes Spółki omówił funkcjonowanie Grupy Producentów Rolnych Owoc Wysoczyn. 
Spółka z o.o. założona została 28 maja 2010 r. W kolejnym roku tj. 2011  zrzeszeni w Grupie 
sadownicy uzyskali wpis do rejestru wstępnie uznanych Grup Producenckich Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Członkami Grupy są rolnicy (51 osób), wywodzący się z  kilku pobliskich wsi tj. Wysoczyna, 
Piwonina, Szymanowic, Śniadkowa, Siedzowa, Gusina, Sobienich-Jezior  i Podola. 
Gospodarują oni na powierzchni  ok. 300 ha. Największą powierzchnię zajmuje uprawa 
jabłek, a w dalszej kolejności  kapusty pekińskiej.  
 
Nowa siedziba i obiekt produkcyjny Spółki znajduje się w miejscowości Siedzów, gm. 
Sobienie-Jeziory. Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego obiektu wynosi 5 029 m2. 
Jest to funkcjonalny kompleks obejmujący sortownię owoców  z komorami chłodniczymi, 
zapleczem sanitarno – higienicznym oraz część biurową. Sortownia wyposażona jest                      
w najnowocześniejsze urządzenia do sortowania, przechowywania i pakowania owoców                  
i warzyw, spełniających wysokie standardy Unii Europejskiej. W komorach chłodniczych 
można przechowywać 2 tys. ton owoców i warzyw. Odbiorcami są zarówno konsumenci                      
w kraju jak i zagranicą. Dzięki temu nowoczesnemu obiektowi Owoc Wysoczyn – obecny ze 
swoimi wyrobami na rynku od lutego 2011 roku – będzie mógł efektywniej konkurować na 
wymagających rynkach europejskich. 
Firma zatrudnia 5 osób na stałych etatach oraz 20 osób w sezonie. 
Prezes Spółki Pan Mirosław Kabala powiedział, że Wójt Gminy Sobienie-Jeziory oraz 
Starosta bardzo pomogli przy budowie obiektu. 
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Przewodnicząca Komisji podziękowała Prezesowi za udzielone informacje. 
 
Ad. 2 
 Radny Powiatu Pan Zdzisław Zych omówił sprawy dot. rolnictwa w Powiecie 
Otwockim.  
Powiat otwocki zajmuje 615 km2 powierzchni, z czego połowa to grunty rolne, 30% stanowią 
lasy. Stwierdzono, że znaczną część gruntów rolnych stanowią ugory lub szklarnie. Rolnicy 
prawie już nie hodują krów. W Powiecie na gruntach II i III klasy prowadzona jest produkcja 
warzywnicza i sadownicza. Warzywnicza znana jest przede wszystkim z uprawy pomidora             
w gruncie, gdzie pierwsze miejsce zajmuje wieś Glinki w Gminie Karczew. W Gminie 
Sobienie-Jeziory połowę powierzchni stanowią sady, reszta to nieużytki i zabudowy. Janów  
w Gminie Karczew znany jest ze  szklarniowej produkcji pomidorów i ogórków.  
 Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy rolnicy nawadniają pola? 
 Pan Zdzisław Zych odpowiedział, że rolnicy posiadają urządzenia do nawadniania pól, 
korzystają z własnych ujęć wody, ale nie wszyscy posiadają operat wodno-prawny 
(pozwolenie). 
 Przewodnicząca podziękowała za prelekcję. 
 
Ad. 3 
 Tematów w sprawach różnych nie było. 
 
Ad. 4 

Protokół Nr 24/12 został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
 

Ad. 5  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 
 


