Protokół Nr 8/19
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 4 lipca 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Pawła Ajdackiego, w godzinach od 1615
do 1810.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Podinspektor
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku Sylwia Bieńkowska,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek, radni Rady
Powiatu w Otwocku: Grzegorz Michalczyk, Zbigniew Szczepaniak oraz członkowie Komisji,
zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 13 maja 2019 r.
3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie oddziaływania na środowisko obiektów
składowania i przetwarzania odpadów oraz innych obiektów, które znacznie
oddziałują na środowisko w powiecie otwockim ze szczególnym uwzględnieniem
kontroli uciążliwości odorowych.
4. Przedłużenie ul. Narutowicza oraz zmniejszenie liczby dróg powiatowych - stan
zaawansowania prac nad tymi zagadnieniami.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji w dniu 13 maja 2019 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja otrzymała raport dotyczący
uciążliwości odporowych eliminowanych przez instalacje do zagospodarowania odpadów
P.P.H.U. „LEKARO” oraz Amest Otwock Sp. z o. o. (znak sprawy: SRP.0005.18.2019)
sporządzony na podstawie notatek Gmin: Otwock i Wiązowna. Zapytał czy zostały
wykonane również badania pod kątem wydzielania gazów typu siarkowodór i metan z tych
instalacji?
Pani Sylwia Bieńkowska Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska odpowiedziała,
że tego typu badania może wykonać Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie w trakcie kontroli. Natomiast Wydział Ochrony Środowiska nie zlecał oraz nie
przeprowadził tego typu badań.
Przewodniczący Komisji zapytał czy Wydział Ochrony Środowiska analizował jak
inne gminy na swoim terenie rozwiązują problem uciążliwości odorowej?
Pani Sylwia Bieńkowska odpowiedziała, że Wydział nie przeprowadzał tego typu
analizy.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zgłosił poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi, aby Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Otwocku zbadał sprawę w jaki sposób Osiedle Radiowo
(Bielany – Warszawa) poradziło sobie z uciążliwościami odorowymi oraz zastanowił się
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czy te rozwiązania można wprowadzić w naszym Powiecie.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radny Roman Srebnicki w odniesieniu do wspomnianych badań pod kątem
wydzielania gazów typu siarkowodór i metan zaapelował, aby zlecić Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie wykonanie tego typu badań na terenie
instalacji do zagospodarowania odpadów P.P.H.U. „LEKARO” oraz Amest Otwock
Sp. z o. o.
Pani Sylwia Bieńkowska zauważyła, że w przypadku zlecenia wykonania tych badań
przez Powiat to Powiat musiałby zapłacić za ich wykonanie, natomiast gdyby badania zostały
wykonane na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tedy badania są
bezpłatne.
Radny Piotr Kudlicki zaproponował zgłoszenie interwencji do WIOŚ w kwestii tych
dwóch instalacji.
Wicestarosta poinformował, że Powiat na bieżąco przekazuje zgłoszenia mieszkańców
o uciążliwościach odporowych do grup interwencyjnych WIOŚ. Powiat posiada plan kontroli
na ten rok, który uwzględnia kontroli instalacji do przetwarzania odpadów, które powodują
uciążliwości odorowe. Dodał, że Zarząd rozpatrzył możliwości Starostwa pod kątem kontroli
tego typu instalacji i wszystko zależy od wydawanych pozwoleń. Jeżeli Powiat wydaje
pozwolenie do 3 tys. ton rocznie to organem kontrolującym tego typu instalacje jest
Starostwo, natomiast instalacje powyżej 3 tys. ton podlegają Marszałkowi i właściwym
organem kontroli jest WIOŚ. Dlatego też Powiat ma ograniczoną możliwość interwencji
wprost szczególnie po ostatniej decyzji SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło
decyzję Starostwa z 2015 roku na przetwarzanie odpadów wskazując, że właściwym organem
do wydania pozwoleń na przetwarzanie odpadów jest Marszałek Województwa ze względu na
to, że jest to instalacja regionalna. Marszałek z kolei wstrzymuje się z wydawaniem pozwoleń
zintegrowanych z uwagi na trwające prace nad ustawą o gospodarce odpadami w gminach
oraz dwiema innymi ustawami. Zarząd Powiatu przygotował propozycje zmiany zapisów
ustawowych o hermetyzacji wszelkich procesów przetwarzania odpadów BIO, które Zarząd
będzie starał się przedstawić Ministrowi. Ponieważ jeżeli zostanie to rozwiązane ustawowo
zostanie zmniejszona uciążliwość odorowa poprzez hermetyzację procesów przetwarzania
odpadów.
Radny Piotr Kudlicki poinformował, że na początku V kadencji Rady Powiatu
w Otwocku, z jego inicjatywy, Rada zobowiązała Zarząd Powiatu i Starostę do spotkania
z Marszałkiem Województwa i przedstawicielem WIOŚ w kwestii uciążliwości odorowej na
terenie Powiatu, co nie zostało zrealizowane.
W związku z powyższy Komisja przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu o przedstawienie
na następnym posiedzeniu Komisji stanu realizacji wniosku formalnego zgłoszonego
przez radnego Piotra Kudlickiego podczas VIII sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 3 września 2015 r.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radny Piotr Kudlicki poruszył problem, który dotyczy notorycznego naruszania zasad
odbierania i transportowania BIO odpadów na terenie powiatu. Odpady te są ręcznie
ładowane na samochód, z którego odciek z gnijących odpadów cały czas rozlewa się na ulice
pozostawiając po sobie odór. Powyższa sytuacja nasila się w okresie panowania wysokich
temperatur.
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Radny Stanisław Kruszewski, w związku z powyższym, zaproponował zwiększenie
częstotliwości odbierania BIO odpadów.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu o podjęcie
rozmów z włodarzami gmin z terenu powiatu otwockiego nt. wspólnego kalendarza
wywozu nieczystości, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zielonych
i zmieszanych, w okresie panowania wysokich temperatur.
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Wicestarosta poinformowała, że został stworzony rejestr kontroli przeprowadzonych
od 2014 roku w P.P.H.U. „LEKARO” w kwestii uciążliwości odorowej na terenie powiatu
otwockiego. Odnosząc się do działań podejmowanych przez Starostwo w zakresie
zmniejszenia uciążliwości odorowej zauważył, że żadne z dotychczas podjętych działań nie
jest skuteczne.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu o zorganizowanie
spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nt.
przeglądu działań dotychczas podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w zakresie zlikwidowania uciążliwości odorowej na terenie powiatu
otwockiego oraz jakie działania planuje podjąć w przyszłości w tej sprawie.
Głosowanie: „za” – 4 osoby – jednomyślnie.
Wicestarosta poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Otwocku stara się koordynować działania pomiędzy różnymi instytucjami, które kontrolują
podmioty, które zajmują się zagospodarowaniem odpadów z sieci gazowych i sieci
energetycznych. Jednostką kontrolującą powyższe instalacje jest przede wszystkim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Lecz z dotychczasowej korespondencji wynika,
że PINB przeprowadził 11 postępowań, z których praktycznie wszystkie zostały uchylone
przez organ nadzorujący ze względu na błędy proceduralne wynikające z kodeksu
postępowania administracyjnego. Zaznaczył, że jego zdaniem na spotkaniu
z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powinien być również
obecny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Radny Roman Srebnicki zauważył, że na terenie powiatu znajdują się również
podmioty drukarskie posiadające pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
w związku z czym zgłosił poniższy wniosek, który poddał głosowaniu Przewodniczący
Komisji.
Wniosek:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska wnosi do Zarządu Powiatu
o przeprowadzenie kontroli podmiotów drukarskich posiadających pozwolenia na
wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza i ich przestrzegania.
Głosowanie: „za” – 4 osoby – jednomyślnie.
Ad. 4
Wicestarosta odpowiadając na pytania radnych poinformował, że obecnie na zadanie
przedłużenia ul. Narutowicza zostały zabezpieczone środki. Dodał, że w kwestii tej inwestycji
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mieszkańcy zgłosili protest w obawie o ruch samochodów ciężkich. Natomiast podczas
spotkania z Burmistrzem Karczewa i Prezydentem Miasta Otwocka zostało uzgodnione, że
przy okazji przebudowy ciepłociągów, co jest konieczne przy tym zadaniu, można je
zaprojektować na takiej wysokości, aby samochody ciężarowe nie mogły poruszać się tą
trasą. Skanalizowanie ruchu samochód ciężkich ze strefy przemysłowej docelowo odbywało
się przedłużeniem ul. Narutowicza i przebiciem jej do trasy 801.
Przewodniczący Komisji zapytał, na jakim etapie jest sprawa urealnienia sieci dróg
powiatowych?
Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu upoważnił go do prowadzenia rozmów
z włodarzami gmin nt. powyższej kwestii. Poinformował, że przeprowadził już rozmowy
z Gminą Wiązowna i Józefów. Gmina Wiązowna prawie w całości przyjęła propozycję
Powiatu, natomiast propozycja dla Gminy Józefów została skorygowana o ul. Graniczną,
która pozostaje drogą powiatową. Wicestarosta wyjaśnił, że cała procedura jest długotrwała
z uwagi, iż każdy sąsiedni powiat oraz gmina muszą zaopiniować takie zmiany kategorii dróg.
Wicestarosta przedstawił informacje nt. sytuacji w Osiecku i Otwocku, jeśli chodzi
o odpady gromadzone bezprawnie na terenie powyższych gmin. Poinformował, że Otwock
wezwał właściciela nieruchomości do wytłumaczenia się z gospodarowania odpadem na
terenie nieruchomości oraz została wszczęta procedura kontrolna. Właściciel uprzątnął teren.
Natomiast w Osiecku w tej chwili są dopiero prowadzone działania, które mają na celu
pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na utylizację odpadów zgromadzonych
w dwóch magazynach. Szacowany koszt utylizacji wynosi 10 - 12 mln zł. Powyższą sprawę
bada Prokuratura.
Ad. 5
1. Radny Piotr Kudlicki poruszył problem luk w systemie sieci gazowniczej
w gminach Powiatu Otwockiego. Powyższy problem wykracza poza kompetencję
jednostek samorządu terytorialnego natomiast stanowi on istotny komponent
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Wicestarosta poinformował, że została wykonana analiza gmin i przeprowadzone
zostały rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa. Gminy są zainteresowane i do niektórych
gmin zostały wystosowane wnioski o przyłączenie do sieci gazowej dla poszczególnych
mieszkańców. Dodał, że wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska stworzył zestaw pytań,
który zostały rozesłany do wszystkich gmin, które powinny podlegać gazyfikacji. Pytania
dotyczyły:
− obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać podłączone do sieci
ciepłowniczej jeśli takie znajdują się na terenie gminy,
− lokalnych emiterów,
− analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kontem
źródeł ciepła przyjaznych środowisku,
− wysokość środków na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania na
ekologiczny,
− badań jakości paliwa,
− czy jest planowany zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i szkół,
− ilości czujników zanieczyszczenia powietrza na budynku użyteczności
publicznej i planowanym rozszerzeniu w gminach,
− planowanych akcji z zakresu świadomość ekologiczna.
Następnie na podstawie otrzymanych odpowiedzi z gmin zostanie sporządzony raport czyste
powietrze, który zostanie przedłożony Radzie Powiatu.
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2. Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do
Komisji:
− wyciąg Nr 283 z projektu protokołu Nr 32/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 22 maja 2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Nr 7
Komisji (w załączeniu).
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− pismo z dnia 1 lipca 2019 r. Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Otwocki
Zwierzyniec” w sprawie prośby o pomoc w zakupie specjalistycznej karmy dla
chorego psa z alergią (znak sprawy: SRP.005.22.2019);
Komisja zapoznała się z treścią pisma.
− pisma z dnia 28 czerwca 2019 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Nadzór Wodny w: Górze Kalwarii, Warszawie i Mińsku Mazowieckim
(znak sprawy: SRP.0005.21.2019).
Komisja zapoznała się z treścią pism.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała :

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Paweł Ajdacki
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