PROTOKÓŁ NR 33/13
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się przed bramą wjazdową składowiska
odpadów firmy Sater Otwock Sp. z o.o. pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny
Komorowskiej w godzinach 1600 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Pani Irena Kwolczak reprezentująca
Stowarzyszenie Zielony Kasztel zgodnie z załączonymi listami obecności oraz mieszkańcy
w sumie ok. 100 osób.
Mając na względzie znaczenie problemu, jaki stwarza dla środowiska naturalnego
działalność składowiska odpadów prowadzonego przez firmę Sater Otwock Sp. z o.o.
zlokalizowanego na pograniczu z gminami Celestynów i Wiązowna, ocena tego zagadnienia
jest istotnym zadaniem Komisji RLiOŚ nie tylko w bieżącej kadencji. Stąd podejmowane
działania przez Komisję, jak np. zorganizowanie wspólnego spotkania właściwych ds.
środowiska komisji Rady Miasta Otwock i Rady Powiatu na terenie składowiska firmy Sater
Otwock Sp. z o.o., na gruntach komunalnych Miasta Otwock.
Przedmiotowe spotkanie miało się odbyć 18 kwietnia br. na terenie składowiska Sater
Otwock Sp. z o.o. i było organizowane przez Komisję Rady Miasta przy aprobacie
Przewodniczącego Rady Miasta. Jednak Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki Rady
Miasta Otwocka nie przybyła na miejsce nie podając powodu, pomimo przybycia szeregu
uczestników – członkowie Komisji RLiOŚ Rady Powiatu, mieszkańcy, organizacje
ekologiczne, w sumie ok. 100 osób.
Członkowie Komisji RLiOŚ chcieli zapoznać się z działaniami Spółki, szczególnie
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu.
Podczas spotkania mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych
zwrócili uwagę na szereg nurtujących ich spraw dot. składowiska m.in. na:
1) brak konsultacji społecznych;
2) interes prawny i ekonomiczny;
3) nieuregulowany stan prawny drogi dojazdowej;
4) wysokość hałdy;
5) powstawanie biogazu i nieprzyjemnego odoru w procesie biologicznego rozkładu
odpadów;
6) odcieki, które wymagają utylizacji w oczyszczalni ścieków.
Komisja chcąc kontynuować dalsze prace w zakresie wpływu działalności firmy Sater
Otwock Sp. z o.o. na środowisko lokalne musi zdać się jedynie na pomoc ze strony Starosty
Otwockiego.
Dlatego Komisja wnosi o przekazanie kopii wszystkich dokumentów z postępowań
prowadzonych obecnie przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, a dotyczących szeroko
rozumianej problematyki działalności firmy Sater Otwock Sp. z o.o. Kopie tych akt będą
udostępnione zgodnie z wymogami prawa i będą wykorzystane tylko dla potrzeb Komisji.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Załączniki:
1) lista obecności;
2) kopia pisma
Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka
z dnia 8 kwietnia 2013 r.;
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3) pismo do Starosty Otwockiego
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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