
 
PROTOKÓŁ NR 14/16 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w dniu 19 maja 2016 r.  
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Karczewie ul. Warszawska 
28 wspólnie z Komisją ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej                        
w Karczewie pod kierunkiem Piotra Trzaskowskiego Przewodniczącego Komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Otwockiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, 
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski, radni Rady Miasta Otwocka oraz 
członkowie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Rady Powiatu w Otwocku. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Dyskusja na temat rozwiązywania problemu odoru wydobywającego się z 
Oczyszczalni ścieków w Otwocku.  

2. Sprawy różne. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 
 Powodem spotkania były uciążliwości zapachowe pochodzące z otwockiej 
oczyszczalni ścieków, problem dotyczy szczególnie mieszkańców Otwocka i Karczewa. 
Mieszkańcy domagają się wyjaśnień i szybkiego rozwiązania problemu. Spotkanie miało 
wyjaśnić dwie sprawy – co jest przyczyną  takiej sytuacji i jak ją rozwiązać. Przedstawiciele 
OPWiK powiedzieli, że problem jest związany z brakiem kompleksowej modernizacji 
obiektu przy ul. Kraszewskiego. Na taki stan rzeczy składa się kilka czynników m.in. brak 
zatwierdzenia przez otwockich radnych Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji spółki 
na lata 2016-2020, czy działalność stowarzyszenia Zielony Kasztel, które zablokowało m.in. 
bezzwrotną dotację unijną (19 mln. zł) przeznaczoną w całości na modernizację obiektu. 
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski odpowiedział, że Wieloletni 
Plan Rozwoju to nic innego, jak rozbudowa na co radni z koalicyjnej większości nie chcą się 
zgodzić. Spółka oprócz mieszkańców Otwocka nadal obsługuje 3 ościenne gminy tj. 
Karczew, Józefów i celestynów. Pan Piotr Lech Kierownik otwockiej oczyszczalni 
tłumaczył, że duża część urządzeń oraz obiektów jest wyeksploatowana i modernizacja jest 
koniecznością. Podkreślał także, że brak kompleksowego działania skutkuje uciążliwościami 
zapachowymi. Karczewscy radni proponowali, aby Karczew podjął współpracę z Otwockiem 
w kwestii odorowej. Burmistrz Karczewa stwierdził, że do tej pory nie widzi współpracy z 
otwocką stroną i jest taką sytuacją zmęczony. Pani Magdalena Nowak Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Otwocka poinformowała, że odoru od dwóch miesięcy już nie ma. OPWiK 
zapewnia, że zrobi wszystko w kierunku zapobiegania problemowi, ale aby go 
wyeliminować ostatecznie potrzebna jest kompleksowa modernizacja obiektu. Otwockie 
przedsiębiorstwo wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o 
dofinansowanie inwestycji, przechodząc do drugiego etapu konkursu. Przedstawiciele spółki 
tłumaczą, że starają się z własnych środków modernizować oczyszczalnię, ale nie jest to 
możliwe na tak dużą skalę, jaka jest wymagana. Jak zapowiedziano na końcu posiedzenia, 
nie będzie to ostatnie spotkanie dotyczące tego problemu. 
 
 



Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji RLiŚ Pan Kazimierz Ciorga przedstawił wyciąg Nr 16                            
z projektu protokołu Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 11 
marca 2016 r. wraz z dekretacją Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu                               
o przygotowanie materiałów dot. problemu odorowego na terenie Powiatu Otwockiego                               
i wyznaczenie osoby do przedstawienia tematu na sesji poświęconej w/w tematowi, zgodnie                   
z dekretacją z dnia 9 maja 2016 r. Przewodniczącego Rady Powiatu zamieszczoną na wyciągu 
Nr 16 z projektu protokołu Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 
11 marca 2016 r.  
W załączeniu kopia wyciągu. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
  
Ad. 3 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 7  

 
 
 
     Protokołowała:       Przewodniczący Komisji: 
 
Jolanta Wyszomirska                         Kazimierz Ciorga 
 
 


