PROTOKÓŁ NR 7/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 30 maja 2010 r.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji odbyło się w Otwocku przy ul. Karczewskiej (w alei
lipowej), następnie kontynuowano posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach
1615 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą
obecności.
Przewodnicząca powitała członków organizacji pozarządowej Polskiego Klubu
Ekologicznego – Koło Otwockie Sosny oraz Adama Korgula pracownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie.
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Wizja lokalna w celu obejrzenia alei lipowych.
2. Sprawy róŜne.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Komisja udała się na wizję lokalną, która odbyła się w obecności członków
organizacji pozarządowej Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Otwockie Sosny.
Członkowie Koła Otwockie Sosny apelowali, Ŝeby powstrzymać wycinanie alei lipowej
w Otwocku przy ulicach Karczewskiej i Wawerskiej dopóki się nie podhoduje młodych
drzew.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe wystąpiła do Zarządu Dróg Powiatowych
z zapytaniem, czy były prowadzone prace pielęgnacyjne alei lipowych?
Pismem KDM/2733/U-2765Wi2715W/WK/11 z dnia 26 maja 2011 r. Dyrektor ZDP
informuje, Ŝe w sprawie podcięcia drzew wystąpił z zapytaniem do Urzędu Miasta Otwocka
oraz PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny w Otwocku. ZDP i Urząd Miasta Otwocka
nie wykonywały pielęgnacyjnych podcięć drzew na w/w ulicach (pisma w załączeniu).
WNIOSEK
Komisja wnioskuje o cykliczną konserwację drzew przy drogach powiatowych
zgodnie z zapisem art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) „Prace ziemne oraz inne prace
związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone
w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
1a. (8) Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą
obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa”.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Poruszono temat planowanej wycinki drzew kolidujących z inwestycjami:
1) przebudowa na rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W – ul. Batorego,
Matejki oraz Nr 2765W – ul. Karczewska w Otwocku;
2) przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku od
ul. Portowej do skrzyŜowania z ul. Wiejską do ronda Sybiraków.
Szczegółowa tematyka związana z w/w zagadnieniami zostanie omówiona na kolejnym
posiedzeniu Komisji.
Ad. 2
1. Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 93 z protokołu Nr 25/11 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 10 maja 2011 r. dot. udostępnienia bazy danych
z rejestru gruntów na zasadach określonych w ustawach (wyciąg w załączeniu).
Następnie odczytała pismo SBR.0004.1.2011.JW z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie
udostępnienia bazy danych z rejestru gruntów Nadleśnictwu Celestynów skierowane
przez Przewodniczącego Rady Tomasza Atłowskiego do Nadleśniczego Artura
Dawidziuka.
2. Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 16 maja 2011 r. Prezesa Prawa
i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego (do wszystkich samorządowców)
z prośbą o podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie wyrównania dopłat
rolniczych dla Polski i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach
prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku (pismo
w załączeniu).
WNIOSEK
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o ustosunkowanie się do apelu
z dnia 16 maja 2011 r. wystosowanego przez Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
i priorytetowego potraktowania rolnictwa w ramach prezydencji polskiej w Unii
Europejskiej w II połowie 2011 roku (pismo w załączeniu).
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
3. Podjęto tematykę ochrony przyrody w rezerwatach.
4. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 lipca 2011 r. w poniedziałek o godz.
1600.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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