
1 

 

PROTOKÓŁ Nr 27/17 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w dniu 14 września 2017 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi,  

w godzinach od 13
00 

do 15
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Celestynów Artur Dawidziuk oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Magdalena Żurawska. 

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy 

porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 
1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Omówienie zadań i ich realizacji z zakresu gospodarki leśnej na terenie Powiatu 

Otwockiego. 

3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk na podstawie prezentacji 

multimedialnej „Działalność Nadleśnictwa Celestynów, jako przykład działalności  

w sąsiedztwie wielkiej aglomeracji miejskiej”, przedstawił informacje dotyczące: 

• położenia oraz podziału nadleśnictwa,  

• charakterystyki przyrodniczo – leśnej, 

• kompleksu leśnego,  

• stanu zwierzyny na podstawie corocznych inwentaryzacji,  

• rocznych planów łowieckich – z podziałem na: jelenia, sarny, dziki,   

• nadzoru nad lasami niepaństwowymi,  

• opłat adiacenckich, 

• pozyskiwania drewna, 

• problemu nielegalnego wywozu śmieci do lasów. 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  
 

Ad. 3 
Protokół Nr 26/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 10 sierpnia br. został 

przyjęty w obecności 4 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

Ad. 4 
1) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 498 z projektu protokołu Nr 132/17                 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 29 marca 2017 r. dot. 

przeprowadzonej kontroli przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Otwocku  w firmie LEKARO. 

Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu. 
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2) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 591 z projektu protokołu Nr 151/17                 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 19 lipca 2017 r. informujący  

o przeprowadzonych przez laboratorium badawcze SONITECH s.c. pomiarów hałasu 

emitowanego do środowiska powodowanego używaniem łodzi silnikowych na 

Jeziorze Rokola w Otwocku Wielkim. 

 

Radny Krzysztof Boczarski zapytał czy wynik przeprowadzonych pomiarów hałasu 

wskazuje konieczność wprowadzenia zakazu użytkowania łodzi silnikowych na tym jeziorze. 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska odpowiedziała, że 

wynik badań nie wskazuje takiej potrzeby. 

Radny Zdzisław Zych zauważył, że badania nie przedstawiają prawdziwego problemu, 

ponieważ badanie hałasu zostało przeprowadzone tylko jeden dzień.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że wielokrotnie był na terenie jeziora i ani 

razu nie spotkał się, aby ktokolwiek poruszał się łodzią z silnikiem spalinowym po Jeziorze 

Rokola. Dodał również, że w jedynym miejscu, w którym jest możliwe bezpieczne 

zwodowanie tego typu maszyn jest założony szlaban. 

Radny Zdzisław Zych zaproponował, aby mimo wszystko wprowadzić całkowity 

zakaz pływania po jeziorze Rokola, jednostkami pływającymi z silnikami spalinowymi 

W toku dyskusji Przewodniczący Komisji, poddał głosowaniu, powyższy wniosek 

Radnego Zdzisława Zycha. 

  

Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

W załączeniu do protokołu: 

 

1) lista obecności, 

2) wyciąg Nr 498 z projektu protokołu Nr 132/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 29 marca 2017 r., 

3) wyciąg Nr 591 z projektu protokołu Nr 151/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 19 lipca 2017 r. 
 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Kazimierz Ciorga 

  


