PROTOKÓŁ NR 2/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1400 do 1510.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności. Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o zadaniach i działalności Wydziału Ochrony Środowiska.
4. Informacja Starosty nt. współpracy z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.
5. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Otwocku o działalności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty.
Ad. 2
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Pani Magdalena Żurawska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska przedstawiła
członkom Komisji zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska.
Działalność Wydziału regulują ustawy m.in. ochrony przyrody, prawa ochrony
środowiska, o lasach, prawa geologicznego i górniczego, odpadach. Wydział dzieli się
na dwa Biura.
Biuro Leśnictwa i Ochrony Przyrody działa w zakresie gospodarki leśnej i łowiectwa,
ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego oraz wykonuje zadania w zakresie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa sprawuje Starosta za pośrednictwem nadleśnictwa. Starosta prowadzi rejestr zwierząt
egzotycznych, wydzierżawia obwody łowieckie, wydaje decyzje zezwalające na wycinkę
drzew na terenach gmin, wydaje decyzje na wyłączenia z produkcji rolniczej oraz uzgadnia
decyzje o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych. Wydawane są również
karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego, rejestrowane są łodzie do amatorskiego
połowu ryb.
Biuro Zarządzania Środowiskiem zajmuje się wydawaniem zezwoleń na prowadzenie
działalności lub eksploatacji instalacji w zakresie gospodarki odpadami, prawa ochrony
środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej i melioracji.
Decyzje największej rangi to pozwolenia zintegrowane. Zawierają w sobie wszystkie
decyzje sektorowe. Na terenie Powiatu do tej pory wydano dwa pozwolenia zintegrowane dla
Super Drob i Kemos. Obecnie trwają prace nad wydaniem pozwolenia dla spółki Bunge.
W zakresie melioracji szczegółowej wydział prowadzi działania dotyczące
kontrolowania rowów na terenie powiatu i wydaje decyzje nakazujące czyszczenie rowów.

Ustawowy obowiązek czyszczenia rowów ciąży na właścicielu gruntu, a Starosta jako organ
wydający pozwolenia wodno-prawne jest zobowiązany do kontrolowania i nakazywania
oczyszczania tych rowów. Na terenie powiatu jest 11 spółek, które przejęły obowiązki
utrzymania rowów, są to spółki działające głównie w gminie Wiązowna i Celestynów. Powiat
dofinansowuje działanie tych spółek.
Pan Kazimierz Ciorga zapytał kto zajmuje się utrzymaniem rowów?
Pani Dyrektor wyjaśniła, że utrzymaniem rowów szczegółowych zajmuje się
właściciel gruntu, na terenie którego znajduje się rów, natomiast za utrzymanie rowów
podstawowych odpowiada Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Pan Zdzisław Zych zapytał kogo dotyczy zintegrowane pozwolenie, nad którego
wydaniem trwają prace? Zapytał również ile myśliwi płacą za dzierżawę obwodu, jaka jest
stawka? Ile decyzji rocznie jest wydawanych? Czy sprawa wycięcia drzew już została
zakończona?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że spółka Bunge jest producentem margaryny.
Rocznie wydawanych jest ok. 1000 decyzji.
Sprawa została umorzona przez policję w wyniku nie wykrycia sprawcy.
Starosta poprosił o wyjaśnienie jak wygląda sprawa wydania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Józefowie.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że decyzja została wydana. Miasto Otwock, które
nie zostało uznane za stronę, złożyło ponowny wniosek o wznowienie postępowania. Sprawa
została przesłana do Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej. Nie wiadomo jaka
zapadnie decyzja.
Starosta zadał pytanie czy ma uprawnienia do wydawania decyzji na odstrzał dzików?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że Starosta ma prawo do wydawania
decyzji o odstrzale lub odłowieniu dzików, z urzędu lub na wniosek. Decyzje o odstrzale
wydaje się poza obwodami łowieckimi tzn. na terenie miast. Na terenach miejskich nie można
strzelać w odległości do 100 metrów od budynków, w związku z tym, można dziki odławiać.
Odłowienie jednego dzika kosztuje 400 zł.
Pan Mariusz Szostak zadał pytanie dotyczące skargi, którą Komisja Rewizyjna
rozpatrywała w sprawie dwóch działek w miejscowości Glina.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie ma oficjalnej informacji na ten temat.
Ad. 4
Starosta przedstawił zakres współpracy z WOŚ.
Ze struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku wynika, że prace
Wydziału nadzoruje Starosta. W sytuacjach trudnych, „nieklarownych” decyzje są
konsultowane ze Starostą.
Pan Zdzisław Zych zapytał ile osób zatrudnia Wydział? Czy wzrosło zatrudnienie ?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że siedem i zatrudnienie nie wzrosło.
Pan Sekretarz Zbigniew Rak zadał pytanie kto płaci za pomiar hałasu?
Pani Dyrektor wyjaśnia, że do tej pory pomiary wykonywane były przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, jednak WIOŚ coraz mniej chętnie robi pomiary hałasu,
w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że Starostwo w najbliższym czasie będzie
ponosiło koszty pomiaru hałasu. Koszt jednego pomiaru wynosi ok. 2000 zł.
Pan Zbigniew Rak oraz Starosta zaproponowali przeniesienie kosztów pomiaru hałasu
na wnioskodawców.
Ad. 5
Pan Mariusz Szostak – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oznajmił, że Biuro Agencji działa na bieżąco, na chwilę obecną ma
do dyspozycji 10 pracowników. Rocznie wydawanych jest ok. 4000 decyzji

administracyjnych. Biuro prowadzi również sprawy związane z windykacją. Współpracuje
z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Doradztwem Rolniczym, z gminami w zakresie organizacji
szkoleń. Z ustawowych obowiązków Biuro realizuje przede wszystkim ewidencję
producentów, a także rejestrację zwierząt – 4 gatunki, wyrabianych jest ok. 300 paszportów
dla bydła na kwartał. W dziale rejestracji zwierząt pracują na stałe 2 osoby. W sprawie
płatności bezpośrednich, na terenie Powiatu jest 3000 rolników aktywnych w tym zakresie.
W tym zmieniają się zasady wypełniania wniosków. Rolnicy muszą wypełnić wniosek na
własną rękę lub skorzystać z pomocy doradztwa. Biuro Agencji ponadto wypłaca renty
strukturalne co miesiąc. Jest duże zainteresowanie nowymi programami. Pracownicy
Powiatowego Biura nie uczestniczą w inspekcjach terenowych.
Pan Kazimierz Ciorga zapytał jak rolnicy radzą sobie z samodzielnym wypełnianiem
wniosków?
Pan Mariusz Szostak wyjaśnił, że rolnicy sobie radzą. Istnieje doradztwo państwowe
oraz komercyjne, które świadczy usługi odpłatnie. Najniższy koszt wypełnienia wniosku 40 zł.
Pan kierownik zaprezentował wzór wniosku.
Pan Zdzisław Zych stwierdził, że brak obowiązku podawania powierzchni całkowitej
działki, sprawia iż powstaje niejasność, jaka powierzchnia działki jest uprawiana.
Pan Kierownik oznajmił, że Agencja nie sprawdza kwestii tytułu prawnego
do danej działki, wnika w to wtedy, gdy pojawi się jakaś niejasność.
Ad. 6
W sprawach różnych Przewodniczący przypomniał, że członkowie Komisji zostali
zaproszeni przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych na finał konkursu
„Dokarmianie ptaków zimą”, który odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ul. Sułkowskiego.
Członkowie Komisji wezmą udział w w/w finale w ramach Komisji wyjazdowej.
Przewodniczący przedstawił członkom Komisji do zapoznania się, pismo z dnia
21 marca 2015 r. L. dz. 4/03/14 Koła „Otwockie Sosny” (w załączeniu) wraz z odpowiedzią
Starosty – pismo z dnia 10 kwietnia 2015 r. S.OŚ.I.604.15.2015.AP (w załączeniu).
Ad. 7
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 21 marca 2015 r. L.dz. 4/03/14
Koła ”Otwockie Sosny”;
3) pismo z dnia 10 kwietnia 2015 r. S.OŚ.I.604.15.2015.AP
Starosty Otwockiego.
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