PROTOKÓŁ NR 18/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 2 kwietnia 2012 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, zgodnie z załączoną listą obecności.
Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie tematyki odpadów komunalnych w świetle znowelizowanej ustawy
o odpadach. Temat utylizacji azbestu – pokrycia dachowe.
2. Sprawy róŜne.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Przewodnicząca Komisja przedstawiła dokumenty na bazie których opracowano
strategię do 2032 r. tj.:
1) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, który
określa ramy czasowe na usuwanie azbestu w latach 2003 – 2032;
Realizacja Programu wymaga między innymi przestrzegania przepisów zawartych
w niŜej wymienionych ustawach:
− z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.),
− z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z późn. zm.),
− z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
− z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.
1085),
− rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649 z późn. zm.);
2) Informacja o realizacji w latach 2009 – 2010 „Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032” – opracowany przez Ministerstwo Gospodarki w maju
2011 r.
Gminy przygotowują programy w zakresie gospodarki odpadami. W świetle ustawy
o odpadach azbest jest zakwalifikowany do odpadów niebezpiecznych.
Starosta równieŜ jest zobowiązany do opracowania przedmiotowego programu,
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zgodnie z zapisami Krajowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Powiat
Otwocki takiego programu nie posiada. Programy usuwania wyrobów zawierających azbest,
po dniu 1 stycznia 2012 r. mogą być uchwalane, jako odrębna uchwała rady gminy lub rady
powiatu, mogą być równieŜ częścią programu ochrony środowiska.
Pan Janusz Budny uznał, Ŝe ustawa, czy Program Krajowy nie precyzyjnie określa te
zadania dla powiatu, głównie ceduje je na gminy. Stwierdził, Ŝe powiat nie powinien
opracowywać tego programu.
Pan Tomasz Atłowski stwierdził, Ŝe Powiat powinien znać zakres problemu na swoim
terenie i prowadzić w tym względzie kampanię edukacyjno-informacyjną.
Przewodnicząca przedstawiła zadania edukacyjno-informacyjne, jakie powinny być
przedstawione mieszkańcom np. tablice informacyjne, ulotki, artykuły w lokalnej prasie,
akcje edukacyjne młodzieŜy dot.:
 obowiązku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
 obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji i złoŜenia informacji o wyrobach
zawierających azbest,
 zagroŜenia i skutków dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego w przypadku
niewłaściwego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
 moŜliwości finansowania i wsparcia postępowania w przypadku prac remontowych
obejmujących wyroby zawierające azbest.
Pan Franciszek Walczyński powiedział, Ŝe środki gminne są głównie przeznaczone na
utylizację pokrycia dachowego, zapytał co ze środkami na wykonanie nowego dachu?
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe właściciel budynku na własny koszt wykonuje
nowe pokrycie dachowe. Poinformował, Ŝe ze sprawozdania Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Otwocku wynika, Ŝe na terenie Powiatu Otwockiego jest jedna firma,
która ma upowaŜnienie do pracy z azbestem.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe z Programu wynika, iŜ do 2012 roku gminy muszą
przeprowadzić inwentaryzację dot. azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2002 roku na
terenie Polski znajdowało się 15.5 mln ton wyrobów azbestowych, a do 2032 roku przewiduje
się usunięcie 14,25 mln ton tych wyrobów. Wśród wyrobów zawierających azbest, które
podlegają zabezpieczeniu lub usunięciu naleŜy wymienić: pokrycia dachowe budynków
mieszkalnych i gospodarczych, przewody kominowe i wentylacyjne, osłony ociepleń
budynków mieszkalnych, izolacje cieplne rurociągów oraz budynków inwentarskich
i magazynów, materiał izolujący i uszczelniający w instalacjach technologicznych, elementy
szaf elektroenergetycznych oraz elektrowozów, składowanie odpadów azbestowych, elementy
chłodni wentylatorowych, maszyny wyciągowe w kopalinach.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do
przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. zagroŜeń i skutków dla zdrowia
wynikających z niewłaściwego uŜytkowania i usuwania wyrobów azbestowych.
Wniosek został podjęty jednogłośnie, w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Komisji:
1) wyciąg Nr 294 z protokołu Nr 70/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 13 marca 2012 r. dot. opracowanego „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 r.” (w załączeniu).
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2) Komisja otrzymała do wiadomości pismo z dnia 7 marca 2012 r. Gospodarstwa
agroturystycznego Stajnia GRAND z Gliny adresowane do Prezydenta Miasta
Otwocka dot. sprzeciwu rozbudowy Składowiska Odpadów w Otwocku-Świerku
(w załączeniu).
3) Pan Janusz Budny poprosił o opinię w sprawie dwóch wniosków, które otrzymał od
Dyrektora Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Pierwszy dot. wsparcia
finansowego w kwocie 1.200 zł na organizację w maju pikniku dla mieszkańców
(tj. ścieŜka edukacyjna, szkolenie ekologiczne). Drugi o wyasygnowanie 2.500 zł na
obchody 25-lecia istnienia Parku (we wrześniu). W planie na rok bieŜący nie
zaplanowano takich środków. Pan Budny poinformował, Ŝe moŜe po podsumowaniu
I półrocza będą jakieś środki, które będzie moŜna przekazać Parkowi na uroczystość
25-lecia.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali prośbę Dyrektora Parku pod
warunkiem wyasygnowania kwoty z niewykorzystanych środków.
Ad. 3
Protokół Nr 17/12 z dnia 6 marca 2012 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Jolanta Wyszomirska

Przewodnicząca Komisji:
Lucyna Komorowska
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