PROTOKÓŁ NR 11/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 23 lutego 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Magdalena Żurawska, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie przedstawił proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. Informacja o zadaniach i działalności Wydziału Ochrony Środowiska.
3. Zaopiniowanie uchwały na sesję Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
za 2015 rok.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska poinformowała, że do
zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska i ich egzekwowania. Przepisy te wynikają z szeregu różnych ustaw
m.in. Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Prawa wodnego, ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, ustawy o lasach, ustawy o łowiectwie i rybactwie śródlądowym.
Są to podstawowe ustawy na podstawie, których Wydział realizuje kompetencje Starosty,
jako organu ochrony środowiska. W zakresie ochrony środowiska prowadzone są sprawy
i wydawane decyzje takie jak: pozwolenia zintegrowane, na wprowadzaniu gazów i pyłów do
powietrza, o dopuszczalnym poziomie hałasu, zobowiązujące prowadzącego instalacje do
przedłożenia przeglądu ekologicznego. Wydawane są też decyzje z zakresu gospodarki
odpadami na wytwarzanie, transport i przetwarzanie odpadów. W zakresie gospodarki
wodno-ściekowej to głównie pozwolenia wodno-prawne, ale też decyzje takie jak ustalania
linii brzegu rzek, jezior, decyzje nakazujące utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym
stanie. Z zakresu ochrony przyrody wydawane decyzje dot. głównie zezwolenia na wycinkę
drzew i krzewów. W zakresie leśnictwa część zadań powierzonych Staroście przekazano
porozumieniem Nadleśnictwu Celestynów i Nadleśnictwu Mińsk Mazowiecki. Decyzje w
zakresie gospodarki leśnej wydaje Nadleśnictwo, są to decyzje administracyjne, ale również
takie zadania, jak cechowanie drewna i wszystkie czynności związane z gospodarką w lasach
prywatnych.
W zakresie łowiectwa Starostwo wydzierżawia obwody łowieckie i
wylicza czynsze dzierżawne za te obwody. Wydawane są również decyzje na odstrzał lub
odłów dzikich zwierząt. Ostatnio jest to temat kontrowersyjny, pomimo wydawania decyzji
odstrzałów właściwie nie ma ze względu na to, że jest utrudniony dostęp do tych zwierząt.
Myśliwy nie może strzelać w terenie zabudowanym. Może strzelać w odległości co najmniej
200 m. od zabudowań. W zakresie ochrony gruntów rolnych wydawane są decyzje na
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgadniane są decyzje o warunkach zabudowy
w zakresie ochrony tych gruntów pod względem zmiany ich przeznaczenia. Wydział realizuje
z zakresu geologii. Zatwierdza dokumentacje hydrogeologiczne,
również zadania
projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie. W roku Wydział
wydaje ok 500 decyzji. Najwięcej wydaje się decyzji na pozwolenia wodno-prawne. Wydział
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prowadzi szereg działań innych niż postepowania administracyjne. Na terenie Powiatu
rozwijają się spółki wodne, nad którymi Starosta prowadzi nadzór. Starosta wspiera działania
spółek wodnych przyznając dotacje celowe na dofinansowanie prac z zakresu bieżącego
utrzymania urządzeń wodnych. W 2015 roku z budżetu Powiatu przyznano 40.000 zł na
działalność spółek. W tym roku zostanie przeznaczone 70.000 zł. Na dzień dzisiejszy jest 16
spółek wodnych i ciągle powstają nowe.
W 2015 r. zatwierdzono 5 nowych statutów.
Członkowie Komisji zadawali pytania dot. pracy Wydziału m.in.:
Pan Mariusz Szostak przypomniał o skargę z 2015 r. na działanie Starosty Otwockiego
w zakresie nienależytego wykonywania zadań własnych dotyczących ochrony środowiska,
przyrody i leśnictwa. Sprawa dot. zniszczenia środowiska na działkach leśnych w Glinie gm.
Celestynów. Została wydana decyzja o przywróceniu roślinności na działce, zapytał jak
wygląda sprawa?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że trzy działki na terenie leśnym właściciel przekształcił
nie mając decyzji o wyłączeniu i zmianie przeznaczenia, pod swoją działalność, którą
prowadzi.
W zakresie gospodarki leśnej zadania powierzone są Nadleśnictwu, w związku z tym na
podstawie porozumienia Nadleśniczy ma upoważnienie Starosty do wydawania decyzji, m.in.
w przypadku zniszczenia terenów leśnych do przywrócenia roślinności i takie decyzje zostały
wydane. Jeden właściciel tej działki się odwołał. Zapadła już decyzja Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. SKO podtrzymało tą decyzję, zmieniając jedynie termin
wprowadzenia roślinności.
Pan Przewodniczący zapytał, czy wpływają wnioski o odlesianie gruntów np. na cele
rolne?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że odlesianie, czyli zmiana przeznaczenia gruntu
leśnego na inne cele następuje w planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach
zabudowy.
Ustawa o lasach dopuszcza możliwość zmiany lasu na użytek rolny w przypadku
uzasadnionej potrzeby właściciela lasu, ustawodawca nie wskazuje, jaka to ma być potrzeba.
Pan Mariusz Szostak zapytał, jak wygląda sprawa podnoszenia terenu przez sypanie
kolejnych warstw ziemi?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że to wiąże się ze zmianą stosunków wodnych, w tej
sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent może wydać decyzję z ustawy Prawo wodne. Zgodnie
z art. 29 tej ustawy nie można zmieniać stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla
gruntów sąsiednich.
Pan Zdzisław Zych zapytał, jak zakończyła się sprawa wycinki drzew przy drodze
powiatowej w Otwocku Wielkim?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że sprawa została przekazana Policji, rzekomo nie
wykryto sprawcy, w związku z powyższym Burmistrz Karczewa wydał decyzję naliczającą
karę Zarządowi Dróg Powiatowych. ZDP miał się odwoływać od tej decyzji.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Wydział Ochrony Środowiska ma informacje dot.
dzików na terenie Powiatu Otwockiego?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że Starosta wydaje decyzje na odstrzał dzików, ale są
one trudne do zrealizowania, szczególnie na terenie zabudowanym. Można dziki również
odławiać, ale koszt odłowienia jednego dzika to ok. 2.000 zł.
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów
krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną
prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w celu zaopiniowania.
Projekt uchwały omówiła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena
Żurawska. Rada Powiatu w Otwocku może udzielić pomocy finansowej w formie dotacji
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celowej dla Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Zespołu
Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.
Kwota w wysokości 10.000 zł zostanie przeznaczona na realizację 3 zadań związanych
z ochroną przyrody tj. na organizację:
− konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”, akcja Sprzątania Świata oraz
plener plastyczny „Malowany Październik” – 4.500,00 zł,
− dnia otwartego MPK – 2.000,00 zł.
− Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci z terenu MPK – 3.500,00 zł.
Przedsięwzięcie spełnia wymogi finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej
z budżetu Powiatu Otwockiego, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) i dotyczy:
„edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad
zrównoważonego rozwoju.”
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały, w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 4
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska jednogłośnie pozytywnie przyjęła
sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok, w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 5
Pan Zdzisław Zych zapytał, czy likwidowanie biur w Wydziale Ochrony Środowiska
w związku z reorganizacją w Starostwie, będzie miało znaczenie dla działalności Wydziału?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie będzie miało to żadnego znaczenia dla
Wydziału. Zakres zadań Wydziału praktycznie się nie zmienia, tylko zostaną zlikwidowane
biura.
Pan Przewodniczący zapytał, czy Wydział Ochrony Środowiska ma jakieś problemy,
którymi Pani Dyrektor chciałaby się podzielić z członkami Komisji?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że Wydział radzi sobie, nie ma skarg na pracę
Wydziału. Obecnie pracuje 6 osób, a etatów jest 7. W trakcie jest nabór na wolne stanowisko
w Wydziale, więc na pewno problemy związane z brakiem kardy się rozwiążą.
Pan Kazimierz Ciorga poinformował, że Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego planuje posiedzenie 11 marca 2016 r. dot. składowiska odpadów Sater
Otwock Spółka z o.o. oraz P.P.H.U. Lekaro, na które zostanie zaproszona również Komisja
Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. Przewodniczący zaznaczył, że Komisja RLiŚ nie ma
żadnego umocowania prawnego w tym temacie. Na spotkanie zostanie zaproszone
kierownictwo Spółki Sater Otwock i P.P.H.U. Lekaro, Wojewoda Mazowiecki oraz
Marszałek Województwa.
Ad. 6
Protokół Nr 10/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok;
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Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Kazimierz Ciorga
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