PROTOKÓŁ Nr 23/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 2 marca 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi, w godzinach
od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Pani Magdalena Żurawska zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy porządek
obrad.
Prządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad
2. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Powiatu Otwockiego
(Wydziału Ochrony Środowiska).
3. Informacja dotycząca firmy LEKARO i SATER (AMEST OTWOCK) w zakresie
oddziaływania emisji odoru na przyległe do składowisk otoczenie oraz o podjętych w
tym przedmiocie działaniach (Wydział Ochrony Środowiska).
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 r.
5. Przyjęcie protokołów.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Powyższy porządek obrad został przyjęty.
Ad. 2
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pani Magdalena Żurawska na podstawie
przygotowanych materiałów przedstawił informacje w zakresie zadań i działalności Wydziału
Ochrony Środowiska.
Wydruk materiałów w załączeniu.
Pani Magdalena Żurawska poinformowała radnych, że w 2018 roku rozpoczną się prace nad
sporządzeniem nowych uproszczonych planów urządzenia lasów, które są sporządzane na
okres 10 lat.
Radna Małgorzata Wielkopolska zapytała, co ww. plan powinien zawierać?
Pani Magdalena Żurawska wyjaśniła, że uproszczony plan urządzenia lasu powinien
zawierać:
1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:
a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz
lasów ochronnych,
b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi)
według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji
drzewostanów oraz funkcji lasów;
2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
2a) program ochrony przyrody;
3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:
a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat
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b)
c)
d)
e)

miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków
przedrębnych,
zalesień i odnowień,
pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
gospodarki łowieckiej,
potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

Rada Małgorzata Wielopolska nawiązując do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, zapytała czy Widział Ochrony
Środowiska posiada informację ile zostało wyciętych drzew na terenach należących do osób
prywatnych?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że nie jest to ewidencjonowane przez
Wydział Ochron Środowiska, ponieważ powyższa ustawa zniosła konieczność uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych, o ile nie jest to powiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Ad. 3
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pani Magdalena Żurawska przedstawiła
informacje dot. firmy LEKARO i SATER (AMEST OTWOCK) w zakresie oddziaływania
emisji odoru na przyległe do składowisk otoczenie oraz o podjętych w tym przedmiocie
działaniach.
Wydruk materiałów w załączeniu.
Radna Małgorzata Wielopolska zapytała czy firma LEKARO i SATER ustosunkowały
się do zaleceń pokontrolnych wydanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska?
Pani Magdalena Żurawska odpowiedziała, że część zaleceń pokontrolnych z 2015 r.
nie została zrealizowana przez firmę LEKARO w wyznaczonym terminie, w związku z czym
został wyznaczony przez WIOŚ nowy termin. Kolejna kontrola WIOŚ odbyła się w 2016 r.
Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli były przedmiotem wystąpień pokontrolnych
do innych organów. Poinformowała również, że w związku z naruszeniem decyzji wydanej
przez Starostę Otwockiego podjęto działania wynikające z ustawy o odpadach, na dzień 31
marca 2017 r. została wyznaczona kontrola firmy LEKARO, która zostanie przeprowadzona
przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku
w celem sprawdzenia realizacji wszystkich warunków i zaleceń wynikających z decyzji
Starosty dot. zbierania odpadów.
W związku z powyższym Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska powróci do
tematu w chwili otrzymania protokołu z kontroli firmy LEKARO, która zostanie
przeprowadzona przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego w Otwocku w dniu 31 marca 2017 r.
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił i poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za
2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głosowanie: „za”- 4 osoby.
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Ad. 5
• Protokół Nr 21/17 został przyjęty jednomyślnie w obecności 4 członków.
• Protokół Nr 22/17 został przyjęty jednomyślnie w obecności 4 członków.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt 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, wchodzących w skład
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w obecności 4 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga
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