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PROTOKÓŁ NR 24/12 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 27 sierpnia 2012 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, zgodnie z załączoną listą obecności.  
Pani Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany 

porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Sprawozdanie z działalności Wydziału Ochrony Środowiska za I półrocze 2012 r. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 21/12 i 23/12 posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1.  

Wydziałem Ochrony Środowiska kieruje Dyrektor Pani Magdalena Żurawska, pracę 
Wydziału nadzoruje Członek Zarządu Pan Janusz Budny.  

W wydziale pracuje 7 osób, wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wymagane 
na zajmowanych stanowiskach. 
 
Sprawozdanie z działalności Wydziału Ochrony Środowiska za I półrocze 2012 r. przedstawił  
Pan Janusz Budny (prezentacja w załączeniu).  
 
Wydział składa się z dwóch biur.  
 
Biuro Zarządzania Środowiskiem realizuje zadania z zakresu: 

− ochrony i kształtowania środowiska, 
− gospodarki odpadami – nie dotyczy odpadów komunalnych, 
− gospodarki wodno – ściekowej. 

 
Biuro Leśnictwa i Ochrony Przyrody realizuje zadania z zakresu: 

− gospodarki leśnej i łowiectwa, 
− ochrony przyrody, 
− ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
− rybactwa śródlądowego. 

 
W stosunku do roku ubiegłego znacznie wzrosła liczba spraw prowadzonych przez 

wydział, który w I półroczu 2012 r. wydał 267 decyzji, z czego znaczącą większość stanowiły 
decyzje dotyczące: 

− wycinki drzew – 90, 
− pozwoleń wodno prawnych – 84 
− naruszania stanu wody na gruncie – 58. 
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W okresie sprawozdawczym wydano 340 postanowień m.in.: 
− uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych – 318, 
− pozwolenia wodno prawne – 20. 

 
W omawianym okresie wydano ponad 700 pism dotyczących m.in.: 

− wydawania kart wędkarskich – 323, 
− wyłączenia z produkcji rolniczej – 236, 
− rejestracji sprzętu pływającego – 46, 
− informacji o środowisku – 43, 
− informacji o wytwarzanych odpadach – 28. 

 
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również: 

− redagowaniem i wydawaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
− organizowaniem spotkań informacyjnych dot. spółek wodnych. 
 

Pan Janusz Budny omówił temat reaktywowania działalności spółek wodnych                            
w Powiecie Otwockim. Powiedział, że dzięki powołaniu spółek, samorząd powiatowy mógł 
rozpocząć z nimi współpracę przy regulowaniu stosunków wodnych, a to wiąże się                           
z dotacjami, sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na udrożnienie rowów i ich 
konserwację. Poinformował również, że głównymi trudnościami w postępowaniach 
dotyczących właściwego utrzymania urządzeń wodnych jest: 

− skuteczne powiadomienie strony o wszczętym postępowaniu, 
− określenie właściwej lokalizacji podczas prowadzonych oględzin w terenie                      

z uwagi na brak urządzeń lokalizacyjnych typu GPS, 
− konieczność porównywania map melioracyjnych z lat 70 i 80 z aktualnym 

podziałem gruntów i ewidencją użytków, 
− prowadzenie wyjaśnień związanych ze stanem formalno - prawnym urządzeń 

wodnych powstałych przed powstaniem starostw, 
− konflikty sąsiedzkie. 
Pan Tomasz Atłowski stwierdził, że etatowo jest to najmniejszy wydział                                

w Starostwie. Uznał, że potrzebne byłyby  jeszcze dwa etaty gdyby nie zlecono Nadleśnictwu 
Celestynów nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Przewodniczący Rady stwierdził, że 
zadania z zakresu środowiska, wykonują również inne wydziały Starostwa. Zapytał, czy                      
w Wydziale Architektury i Budownictwa są zatrudnione osoby, które znają zagadnienia dot. 
środowiska? Powiedział, że „budownictwo” podejmuje decyzje, czy dana inwestycja może 
negatywnie wpływać na środowisko, czy nie. Zapytał, w oparciu o jaką wiedzę taką decyzję 
podejmuje? 

Pan Janusz Budny powiedział, że są to zawiłości prawne (nieprecyzyjne zapisy). 
Stwierdził, że pewne wewnętrzne procedury należy uregulować. 

Pan Tomasz Atłowski stwierdził, że w przypadku wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 
sprawą zajmuje się Wydział Architektury i Budownictwa, który w przypadku wątpliwości 
powinien sprawę konsultować z Wydziałem Ochrony Środowiska. Szczególnie dokładnie 
należy przyglądać się inwestycjom powstającym na obszarach Natura 2000. Starosta 
powinien podjąć decyzję, czy dana inwestycja może negatywnie wpływać na środowisko. 
Jeśli może to wtedy zwraca się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która to 
stwierdza i wydaje obowiązek sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli 
tematem zajmuje się niekompetentny wydział, to procedura się przedłuża. Przez takie 
działanie część zezwoleń na budowę jest przygotowana przynajmniej miesiąc później.  
Pan Tomasz Atłowski uznał, że wszystkie zadania w Starostwie z zakresu środowiska 
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powinien wykonywać Wydział Ochrony Środowiska. 
     
WNIOSEK 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2013 r. środków finansowych na 
zakup urządzenia lokalizacyjnego typu GPS, w celu prawidłowego wykonywania 
obowiązków zawodowych Wydziału Ochrony Środowiska. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji. 
 

Przewodnicząca złożyła podziękowania na ręce Członka Zarządu Pana Janusza 
Budnego pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska za pracę na rzecz środowiska. 

 
Ad. 2 
 
1. Komisja zapoznała się z umowami o dzieło: 

1) Nr 300/RLiOŚ/2011 zawartą w dniu 12 grudnia 2011 r. pomiędzy Starostwem 
Powiatowym z siedzibą w Otwocku reprezentowanym przez Panią Bogumiłę 
Więckowską – Starostę, a Panem Robertem Beliną na wykonanie części dzieła 
polegającego na opracowaniu aktualnego programu ochrony środowiska; 
 

2) Nr 301/RLiOŚ/2011 zawartą w dniu 21 grudnia 2011 r. pomiędzy Starostwem 
Powiatowym z siedzibą w Otwocku reprezentowanym przez Panią Bogumiłę 
Więckowską – Starostę, a Panią Magdaleną Żurawską na wykonanie części dzieła 
polegającego na opracowaniu aktualnego programu ochrony środowiska. 

 
2. Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 361 z protokołu Nr 86/12 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 17 lipca 2012 r. dot. zabezpieczenia w budżecie Powiatu na 2013 r. 
środków finansowych na realizację zadania pn. „Zawody wędkarskie o puchar Starosty 
Otwockiego” (wyciąg w załączeniu). 
 

Ad. 3 
Protokoły Nr 21/12 i 23/12 zostały przyjęte przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 

6 członków Komisji. 
 

Ad. 4  
Następne wyjazdowe posiedzenie Komisji odbędzie się 10 września (poniedziałek)                

o godz. 1500 w Siedzowie. Tematem posiedzenia będzie m.in. omówienie funkcjonowania 
Grupy Producentów Owoców i Warzyw OWOC-WYSOCZYN oraz omówienie spraw dot. 
rolnictwa w Powiecie Otwockim. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 


