Protokół Nr 24/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 6 sierpnia 2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Pawła
Ajdackiego, w godzinach od 1615 do 1810.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Wicestarosta Krzysztof Kłósek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena
Żurawska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska,
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski.
Ad. 2
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
3. Modernizacja Linii Kolejowej Krusze-Pilawa.
4. Budowa tunelu w Celestynowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia
zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow.
0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku
prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad Komisji.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby temat „Informacja o rozbudowie
oczyszczalni ścieków w Otwocku”, który miał być poruszony w pkt 7 „Sprawy różne”,
wprowadzić do porządku posiedzenia jako pkt 3.
Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta jednomyślnie w obecności
6 członków Komisji.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco:
1. Rozpoczęcie obrad Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji.
3. Informacja o rozbudowie oczyszczalni ścieków w Otwocku.
4. Modernizacja Linii Kolejowej Krusze-Pilawa.
5. Budowa tunelu w Celestynowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie udzielenia
zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow.
0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku
prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad Komisji.
Ad. 3
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Magdalena Żurawska odpowiadając
na pytania radnych poinformowała, że do Wydziału Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne
informacje dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku. Oczyszczalnia na przestrzeni
1

kilku lat jest modernizowana i rozbudowywana i 2017 r. Pan Starosta stracił kompetencje
w kwestii wydawania decyzji i pozwoleń wodno-prawnych, z uwagi na rozszerzenie
działalności oczyszczalni. W Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych
zostały określone przez Sejmik Wojewódzki aglomeracje, które są zobowiązane
gospodarować ściekami, w sposób dostosowany do dyrektyw unijnych, zapewniając
odpowiednią ilość kanalizacji i oczyszczalni ścieków, które na ich terenie powstają.
Dodatkowe informacje dot. oczyszczalni przedstawił Wicestarosta.
Ad. 4
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku poinformował, że Zarząd Dróg
Powiatowych w Otwocku wystąpił w piśmie DZD/4240/MK/20 z dn. 03.07.2020 r. (znak
sprawy: SRP.0005.20.2020) do firmy wykonującej projekt na zlecenie Polskich Kolei
Państwowych S.A. o zaprojektowanie przejazdów bezkolizyjnych w miejscach gdzie
przejazdy, krzyżują się z drogami powiatowymi. Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
oczekuje odpowiedzi na ww. pismo.
Wicestarosta poinformował, że analizując położenie wysokościowe drogi względem
kolei stwierdzono, że najkorzystniejszym będzie wykonanie tunelu pod torami, ponieważ
jeden tunel w drodze powiatowej 2739W już istnieje, z tym że ze względu na to że jest zbyt
wąski należy go przebudować. Istnieje również możliwość wykonania tunelu w drodze
powiatowej 2738W. Natomiast jeśli chodzi o przejazd w drodze 2741W, który jest wykonany
z trylinki, trwa analiza w jaki sposób i kto powinien wykonać w tym miejscu nakładkę.
Przewodniczący Komisji zapytał czy PKP planuje uruchomienie ruchu pasażerskiego
na modernizowanej linii Pilawa – Mińsk Mazowiecki?
Wicestarosta poinformował o korespondencji z Wójtem Gminy Kołbiel dotyczącej
projektowanej linii kolejowej, oraz uwagach Wójta dotyczących np. lokalizacji przystanków.
Wicestarosta zobowiązał się do przekazania do wiadomości Komisji ww. korespondencji.
Ad. 5
Przewodniczący Paweł Ajdacki poprosił Wicestarostę, o ustosunkowanie
się do nw. korespondencji:
− pismo z dn. 09.07.2020 r. Wójta Gminy Celestynów skierowane do Zarządu Powiatu
Otwockiego RGNiGP.6822.1.2020 (w załączeniu)
− pismo z dn. 09.07.2020 r. Wójta Gminy Celestynów skierowane do Radnego Powiatu
Otwockiego Romana Srebnickiego RGNiGP.6822.1.2020 (w załączeniu)
− pismo z dn. 09.07.2020 r. Wójta Gminy Celestynów skierowane do Radnego Powiatu
Otwockiego Dariusza Grajdy RGNiGP.6822.1.2020 (w załączeniu)
− pismo z dn. 25.06.2020 r. Wicestarosty (znak sprawy: SRP.0004.7.2019)
Wicestarosta przedstawił najistotniejsze tematy zawarte w ww. korespondencji, natomiast
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w uzupełnieniu do wypowiedzi
Wicestarosty opowiedział o przebiegu spotkania z Wójtem Gminy Celestynów, które odbyło
się na działce ew. nr 686. W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Jolanta Koczorowska, radny
Piotr Kudlicki, oraz radny Dariusz Grajda.
Przewodniczący Komisji odpowiadając na sugestie radnego Dariusza Grajdy
zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji poświęcić ww. tematowi przy udziale
przedstawiciela Gminy Celestynów, przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz przedstawiciela PKP.
Ad. 6
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska omówiła
projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej
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jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie
Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8.
Opinia Komisji:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska w obecności 6 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za”–6 osób(jednomyślnie)
Ad. 7
Protokoły 20/20, 22/20, 23/20 zostały przyjęte w głosowaniu blokiem jednomyślnie
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
1) wyciąg Nr 886 z projektu protokołu Nr 101/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 1 lipca 2020 r. dot. wniosku Komisji o przygotowanie przez
Wydział Komunikacji i Transportu i przekazanie Zarządowi, diagnozy siatki
połączeń komunikacji publicznej na terenie powiatu otwockiego;
2) wyciąg Nr 904 z projektu protokołu Nr 104/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 15 lipca 2020 r. dot. pisma Wydziału Komunikacji
i Transportu z dn. 07.07.2020 r. Nr Kt.7140.10.2020.MK do ZTM w Warszawie,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i przewoźników
działających na terenie Powiatu Otwockiego;
3) wyciąg Nr 924 z projektu protokołu Nr 107/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 3 sierpnia 2020 r. dot. przekazania Komisji diagnozy siatki
połączeń komunikacyjnych dostępnej na terenie powiatu otwockiego;
Radny Piotr Kudlicki zgłosił wnioski:
− aby Zarząd Powiatu Otwockiego podjął inicjatywę zorganizowania spotkania
poświęconego komunikacji publicznej,
− o stanowisko Zarządu Powiatu Otwockiego odnośnie uwarunkowań faktycznych,
prawnych i merytoryczne stanowisko odnośnie związku międzygminnego,
o którym mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, między jednostkami
samorządu terytorialnego, czyli również z powiatem, którego celem byłoby
wypełnienie luk komunikacyjnych i zorganizowanie transportu zbiorowego,
tam gdzie związek będzie uważał to za stosowne.
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu poniższe wnioski.
Wniosek 1:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,
o zorganizowanie konsultacji międzygminnych poświęconych komunikacji publicznej
na terenie Powiatu Otwockiego.
Głosowanie: za – 6 osób.
Wniosek 2:
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu,
o przeprowadzenie analizy prawnej, możliwości powołania związku miedzygminnopowiatowego ds. komunikacji, który zajmowałby się organizowaniem komunikacji
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publicznej na terenie Powiatu Otwockiego – możliwość powołania operatora
komunikacji publicznej.
Głosowanie: za – 6 osób.
4) pismo z dn. 25 czerwca 2020 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie dot. rocznego sprawozdania z działań podejmowanych w roku 2019
na terenie powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego,
otwockiego, siedleckiego oraz części Miasta Stołecznego Warszawy (znak sprawy:
SRP.0005.17.2020);
5) pismo z dn. 2 lipca 2020 r. Wydziału Ochrony Środowiska dot. przekazania
rocznego sprawozdania za rok 2019 z podejmowanych działań przesłane przez
Kierownika Nadzoru Wodnego w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (znak sprawy: SRP.0005.17.2020);
6) pismo z dn. 8 lipca 2020 r. Wydziału Ochrony Środowiska dot. przekazania
rocznego sprawozdania za rok 2019 z podejmowanych działań przesłane przez
Kierownika Nadzoru Wodnego w Górze Kalwarii Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie (znak sprawy: SRP.0005.17.2020);
7) wyciąg Nr 870 z protokołu Nr 99/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego
w dniu 24 czerwca 2020 r. dot. wyciągu Nr 16;
Komisja zapoznała się z treścią ww. pism
Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Mariola Biedrzycka

Paweł Ajdacki
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