PROTOKÓŁ NR 10/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 5 września 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek
obrad.
Porządek obrad:
1. Ciąg dalszy planowanej wycinki drzew Planowana wycinka 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.
2. Podsumowanie wizytacji w Społecznym Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Celestynowie.
3. Sprawy róŜne.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1. 2)
Pan Jerzy Bojanowski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku powiedział,
Ŝe inwestycję pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku od
ul. Portowej do skrzyŜowania z ul. Wiejską do ronda Sybiraków moŜna realizować bez
wycinki drzew, tylko wtedy nie będzie miejsc postojowych.
Przewodnicząca odczytała pismo z dnia 11 sierpnia 2011 r. Wiceprezydenta Miasta
Otwocka Pana Piotra Stefańskiego informujące, iŜ z uwagi na deficyt miejsc postojowych
dla samochodów, szczególnie w centrum Otwocka, kaŜda modernizacja dróg powinna
uwzględniać ich dodatkowe wykonanie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Budowa parkingów w ciągu ul. Wawerskiej jest konieczna. Jednak z uwagi na konieczność
ochrony wartościowego drzewostanu ich usytuowanie naleŜy maksymalnie wkomponować
w istniejącą zieleń.
Przewodnicząca poinformowała równieŜ, Ŝe przebudowa drogi jest finansowana częściowo
przez Powiat, częściowo przez Gminę, a częściowo współfinansowana ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wicestarosta poinformował, Ŝe Powiat w związku z planowaną inwestycją nie stracił
Ŝadnych środków, poniewaŜ nie zakwalifikował się do poprzedniej edycji Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Przewodnicząca poprosiła o wypowiedź na temat przebudowy drogi Pana Marcina
Dobka Dyrektora Biura Opracowywania Programów i Projektów InŜynierii Komunikacyjnej
LISPUS w Chełmie. Zapytała, czy jest moŜliwa przebudowa przedmiotowej infrastruktury
tak, Ŝeby uniknąć zagroŜeń związanych z wycinką drzew i pozostawić drzewostan w jak
najliczniejszym stanie?

Pan Marcin Dobek Dyrektor LISPUS odpowiedział, Ŝe inwestycja to ulica w centrum
miasta. W tej ulicy zlokalizowane są liczne media. Lokalizacja i zakres tej inwestycji
wymagały przygotowania oprócz samej przebudowy drogi, budowę chodników, ścieŜek
rowerowych oraz miejsc parkingowych. Bez ingerowania w istniejący drzewostan nie ma
moŜliwości wykonania tej inwestycji. Przy zachowaniu drzew naleŜy zrezygnować z miejsc
parkingowych w 95%. Obecnie wszystkie miejsca parkingowe przy tej ulicy są miejscami
„dzikimi”. Ze względu na brak miejsc są łamane przepisy związane z parkowaniem. Stan
techniczny drzew, które trzeba wyciąć nie jest zbyt dobry. Wiele tych drzew jest
posadzonych na sieciach ziemnych: wodociągach, kanalizacji, czy liniach telefonicznych.
Przewodnicząca zapytała, jaki będzie koszt przedmiotowej inwestycji?
Dyrektor ZDP odpowiedział, Ŝe ok. 3 mln zł. Po trzech latach dokumentacja musi
być ponownie uzgadniana.
Pani Jadwiga Skolimowska przedstawiciel Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie
Sosny” stwierdziła, Ŝe Otwock nie podlega przepisom, które dotyczą całej Polski, poniewaŜ
ma unikatowy klimat i trzeba ten drzewostan chronić.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie jest za niszczeniem przyrody, ale w Otwocku
trudno się zatrzymać, Ŝeby np. zrobić zakupy. Stwierdził, Ŝe miejsca parkingowe są
niezbędne. Powiedział, Ŝe wszyscy niszczą przyrodę z uwagi na brak miejsc parkingowych.
Pan Bogdan Szymański Przewodniczący Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie
Sosny” przywołał przepisy dot. ochrony środowiska i poprawy stanu ochrony środowiska.
Powiedział, Ŝe osoby prowadzące działalność handlową, czy usługową powinni
zabezpieczyć miejsca parkingowe. Stwierdził, Ŝe ze strony projektanta przebudowy drogi nie
było Ŝadnego kompromisu, Ŝeby nie wycinać drzew.
Przewodnicząca przypomniała, Ŝe projektując przebudowę drogi naleŜy brać pod
uwagę równieŜ media znajdujące się pod ziemią.
Pan Jan Seremet przedstawiciel Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”,
członek zespołu Prezydenta miasta Otwocka ds. opiniowania o drzewach, przedstawił uwagi
i wnioski dot. planowanej wycinki drzew kolidujących z inwestycją (w załączeniu).
Stwierdził, Ŝe rozwój miasta Otwocka wymaga pilnych rozwiązań komunikacyjnych, ale
naleŜy zachować maksymalnie drzewa. Zaproponował rozwaŜenie wniosku o wspólnym
rozwiązaniu sprawy na płaszczyźnie miasto – powiat.
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe w związku z inwestycją są poniesione pewne nakłady
dlatego zainteresowane strony powinny rozwaŜyć moŜliwość ustępstwa, poniewaŜ trudno
będzie utrzymać 100% drzew, ale naleŜy utrzymać rozsądek w odniesieniu do
zrównowaŜonego rozwoju.
Wicestarosta stwierdził, Ŝe nikt bezmyślnie nie wycina drzew, wycina się je tylko
wtedy, gdy jest taka konieczność. Ustawodawca przewidział moŜliwość nasadzeń w innym
miejscu.
Dyrektor ZDP powiedział, Ŝe przyjmie kaŜdą propozycję nasadzenia drzew, ale
w okolicy przedmiotowej inwestycji nie jest to w tej chwili moŜliwe.
Irena Fijałkowska przedstawicielka Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”,
stwierdziła, Ŝe projekt został opracowany w Chełmie, gdzie ludzie nie orientują się, jakie
są w Otwocku warunki klimatyczne czy przejazdowe. KaŜde miasto powinno zachować swój
specyficzny klimat.
Przewodnicząca powiedziała, Ŝe ustawa Prawo zamówień publicznych mówi, Ŝe
powinna być zachowana zasada równego traktowania wszystkich wykonawców. W związku
z powyŜszym wykonawca z Chełma mógł projektować przebudowę drogi powiatowej
w Otwocku.
Zaproponowała, Ŝeby osoby zainteresowane kontynuowały rozmowy na temat
przedmiotowych inwestycji np. w siedzibie ZDP.
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1) Pan Marcin Dobek Dyrektor LISPUS poinformował, Ŝe w przypadku przebudowy na
rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W – ul. Batorego, Matejki oraz Nr 2765W –
ul. Karczewska w Otwocku, są pewne warunki, które naleŜy spełnić w zakresie ustaw, pod
względem zgodności z wszelkimi prawami.
Na rondo są zrobione najazdy skośne, które pozwoliły zmniejszyć maksymalnie teren, Ŝeby
zmieścić inwestycję na terenie, którego właścicielem jest Powiat.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje, aby przebudowa na rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W –
ul. Batorego, Matejki oraz Nr 2765W – ul. Karczewska w Otwocku nastąpiła zgodnie ze
wskazaniami technicznymi.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK
Komisja wnosi o przeanalizowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2715W –
ul. Wawerskiej w Otwocku od ul. Portowej do skrzyŜowania z ul. Wiejską do ronda
Sybiraków, pod kątem pozostawienia jak największej liczby drzewostanu, przy podobnej zbliŜonej liczbie miejsc parkingowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje, Ŝeby kaŜda planowana koncepcja budowy, czy generalnego remontu
infrastruktury drogowej była uzgadniana lub konsultowana z radnymi, społeczeństwem, czy
organizacjami ekologicznymi z terenu Powiatu Otwockiego.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
W dniu 9 sierpnia 2011 r. Komisja wizytowała Społeczne Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.
Przewodnicząca przypomniała, Ŝe decyzją administracyjną z dnia 10 października
2010 r. z mocą obowiązującą z dniem 6 lutego 2011 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Otwocku zdecydował o zamknięciu Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Celestynowie. Za zamknięciem przemawiał argument, Ŝe brak jest właściwych warunków
m. in. pozwalających na izolowanie chorych psów, organizowanie kwarantanny, niezgodne
z obowiązującymi przepisami warunki techniczne i sanitarne, ewidencja przyjmowanych
i wydawanych zwierząt prowadzona jest niewłaściwie. W placówce przebywa średnio ok.
500 zwierząt. Na terenie Schroniska nie wykonywano remontów z powodu braku środków
finansowych na remont i modernizację. Dopiero w tym roku dokonano remontu budynku na
zewnątrz, natomiast wewnątrz budynek jest zdewastowany. Psy znajdują się wszędzie nawet
w biurze, a takŜe poza ogrodzeniem Schroniska.
Przewodnicząca poinformowała o uregulowaniach prawnych w zakresie schronisk oraz
bezdomnych zwierząt.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe problem bezdomnych zwierząt powinny
rozwiązać gminy.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania z włodarzami gmin Powiatu Otwockiego,
w celu omówienia wspólnego dalszego planu realizacji przebudowy Społecznego Schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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WNIOSEK
Komisja wnioskuje, aby gminy Powiatu Otwockiego wspólnie opracowały program:
1) odławiania, sterylizacji oraz powszechnego oznakowania psów i kotów;
2) współpracy ze Społecznym Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 149 z protokołu Nr 34/11 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 lipca 2011 r. dot. przebudowy omawianych dróg
(wyciąg w załączeniu).
Ad. 4
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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