
PROTOKÓŁ NR 12/11 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 14 listopada 2011 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek 
obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Podsumowanie wizytacji Składowiska Odpadów Komunalnych w Otwocku-Świerku 
Spółki z o.o. Sater-Otwock. 

2. Opracowanie projektu uchwały popierającej uchwałę Nr 16/05 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie stanowiska Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego dot. ogłoszenia obszaru Województwa Mazowieckiego 
strefą wolną od upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).  

3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  

Przewodnicząca odczytała protokół Nr 11/11 z dnia 12 października 2011 r.                
z posiedzenia Komisji RLiOŚ. Następnie podsumowała wizytację Składowiska Odpadów 
Komunalnych w Otwocku-Świerku Spółki z o.o. Sater-Otwock, przywołując ciekawe 
informacje z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Otwockiego. 

Odpady komunalne gromadzone są w miejscu powstania, a następnie wywoŜone 
przez wyspecjalizowanych przewoźników na składowisko. W gospodarstwach 
indywidualnych w 2002 roku wytworzono ponad 35 ton odpadów komunalnych, z czego 
78% pochodziło z terenów miejskich: Otwock, Józefów, Karczew, a pozostałe 22% odpadów 
z terenów o wiejskim charakterze zabudowy. Uwzględniając liczby i charakter zabudowy 
oszacowano ilości odpadów komunalnych wytworzonych w poszczególnych gminach          
w 2002 roku: Józefów 5.673 Mg, Otwock 16.292 Mg, Karczew 5.838 Mg i Celestynów 
2.291 Mg, Kołbiel 1.731 Mg, Osieck 747 Mg, Sobienie Jeziory 1.352 Mg, Wiązowna 1.766 
Mg. Wśród odpadów komunalnych wagowo dominują odpady ulegające biodegradacji, 
drobna frakcja popiołowa, odpady budowlane, mineralne i tworzywa sztuczne. WyróŜnić 
moŜna następujące systemy odpadów komunalnych: zbiórka odpadów mieszanych, 
selektywna zbiórka odpadów do recyklingu materiałowego, zbiórka odpadów 
materiałowych. Przedmiotem selektywnej zbiórki odpadów materiałowych są: szkło, papier, 
tektura, metale, tworzywa sztuczne. Na niewielką skalę prowadzona jest segregacja odpadów 
metodą u źródła. Na terenie Powiatu działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów 
prowadzi 26 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Funkcjonuje Składowisko 
Odpadów Komunalnych Sater przeznaczone jest do składowania odpadów pochodzących        
z Otwocka i jego okolic. Jednak z poza terenu Powiatu Otwockiego równieŜ przywoŜone są 
odpady. W ostatnich latach składowanych jest ok. 40 tys. ton odpadów na rok. Do końca 
listopada 2003 roku nie zrealizowano projektowanych inwestycji na rzecz ochrony 
środowiska w rejonie składowiska odpadów, w tym nie wykonano instalacji odgazowania 
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(obecnie juŜ ta instalacja jest) oraz budowy kompostowni i centrum segregacji odpadów tzw. 
sortowni. W ostatnich latach do strumienia odpadów komunalnych trafiają równieŜ odpady 
niebezpieczne w ilości ok. 225 ton na rok, w tym z obszarów wiejskich 74, z terenów 
miejskich 151. Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w gminach funkcjonuje          
w niewielkim zakresie (baterie, odpady sprzętu elektronicznego itp.). Odpady pochodzenia 
przemysłowego stanowią ok. 37% odpadów wytworzonych na terenie Powiatu Otwockiego. 
Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego prowadzona jest indywidualnie przez 
wytwórców odpadów. Ponad 90% odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym 
powstaje w Otwocku i Karczewie. Najpowszechniej wytwarzanymi odpadami w sektorze 
gospodarczym są: odpady z instalacji urządzeń słuŜących zagospodarowaniu odpadów,          
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej do celów przemysłowych. Odpady      
z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa  Ŝywności stanowią 26%. Odpady z procesów termicznych, czyli mieszanki 
popiołowo-ŜuŜlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, odpady materiałów 
i elementów oraz infrastruktury drogowej. Procesom odzysku w 2002 roku poddano          
ok. 21.000 ton odpadów sektora gospodarczego. Jest to główny kierunek postępowania               
z odpadami powstającymi w zakładach przemysłowych, przy czym do najczęściej 
stosowanych metod odzysku zalicza się recykling lub regenerację metali i związków metali. 
Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawoŜenia lub ulepszenia gleby lub 
rekultywacji gleby i ziemi. Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości 
lub w części do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów. W sektorze gospodarczym 
wytworzono 164.000 odpadów niebezpiecznych, przy czy procesowi odzysku                         
i unieszkodliwiania poza składowaniem poddano ok. 80% odpadów niebezpiecznych. Blisko 
75% tych odpadów stanowią odpady medyczne i weterynaryjne. Na terenie Powiatu 
Otwockiego nie składuje się odpadów niebezpiecznych. WaŜnym problemem w systemie 
prawidłowej gospodarki odpadami jest brak moŜliwości wyegzekwowania od gospodarstw 
indywidualnych prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami. Brak kontroli         
i nadzoru sprawia, Ŝe część wytwarzanych w gospodarstwach indywidualnych odpadów 
trafia na nielegalne, dzikie składowiska.  

W Powiecie Otwockim naleŜy podjąć działania na rzecz ochrony środowiska            
w zakresie opracowania gminnych planów gospodarki odpadami: rekultywacja nieczynnych 
składowisk odpadów, wdroŜenie sytemu ewidencji odpadów, prowadzenie selektywnej 
zbiórki zagospodarowania surowców wtórnych, zorganizowanie ponadgminnej sieci 
zakładów utylizacji odpadów. WyŜszej wymienione kierunki zostały uszczegółowione          
w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Otwockiego. 
 W nowym Programie Ochrony Środowiska powinny zostać zaktualizowane 
wszystkie dane. 
 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się z zapytaniem do Zarządu Powiatu, na jakim etapie jest przygotowanie 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami, na które zostały zabezpieczone środki w budŜecie Powiatu na 2011 rok? 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Komisja opracowała projekt uchwały popierającej uchwałę Nr 16/05 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie stanowiska Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego dot. ogłoszenia obszaru Województwa Mazowieckiego strefą 
wolną od upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).  

Projekt uchwały zgodnie ze statutem Powiatu Otwockiego zostanie przekazany 
Przewodniczącemu Rady, a następnie Zarządowi Powiatu (w załączeniu).  
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Ad. 3 
Następne posiedzenie Komisji, odbędzie się 28 listopada 2011 r. (poniedziałek)          

o godz. 1500. 
 

Ad. 4 
Protokół Nr 10/11 z dnia 5 września 2011 r. oraz protokół Nr 11/11 z dnia                  

12 października 2011 r. z posiedzenia Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 


