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PROTOKÓŁ NR 36/13 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 29 lipca 2013 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 goście zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Pani Przewodnicząca powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Edukacja Ekologiczna w Powiecie Otwockim.  
2. Informacja z przeglądu firmy Sater-Otwock.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji 
5. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 
 
Ad. 1 
 Pani Magdalena  Żurawska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska omówiła temat. 
Poinformowała, że edukacja ekologiczna definiowana jest jako koncepcja kształcenia                      
i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie       
z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. 

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu 
wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań 
korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te 
prowadzone są przez szkoły, przez specjalistyczne placówki edukacyjne zarówno publiczne 
jak i niepubliczne, a także przez liczne organizacje ekologiczne. 

Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzenie do programów szkół wszystkich 
szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, wynika to                     
z zapisów art. 77 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który brzmi: 
Problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju uwzględnia się w podstawach 
programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół. 

Na terenie Powiatu Otwockiego edukacja ekologiczna prowadzona jest przez: 
• jednostki systemu oświaty: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja                               

i ponadgimnazjalne szkoły średnie, 
• jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej, takie jak: Mazowiecki 

Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa LP: Celestynów i Mińsk Mazowiecki, 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, PSSE w Otwocku, 

• samorząd Powiatu Otwockiego i samorządy gminne, 
• organizacje pozarządowe, 
• środki masowego przekazu: strona internetowa Starostwa, Biuletyn Informacji 

Publicznej Powiatu Otwockiego, strony internetowe i BIP gmin, czasopisma lokalne: 
„Linia Otwocka”, „Tygodnik Regionalny” i inne. 
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Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie środowiska obejmuje również takie zagadnienia jak: 
• dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku, 
• udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 
• postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, 
• ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. 

 
 Organizacja ekologiczna to organizacja społeczna, której statutowym celem  jest 
ochrona środowiska. 
Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć 
uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 
uczestniczą w nim na prawach strony. 
Stowarzyszenia ekologiczne działające na terenie Powiatu Otwockiego to m.in.: 

− Polski Klub Ekologiczny „Otwockie Sosny”, 
− Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura – Wiązowna, 
− Stowarzyszenie „Czysta Natura” – Celestynów, 
− Stowarzyszenie „Cmok-Chrońmy Mokradła” – Warszawa 
− Stowarzyszenie „Zielony Kasztel” – Warszawa, 
− Akcja dla Środowiska PRO EKO – Józefów, 
− Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Świder – Otwock, 
− Proekologiczne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Wiązowna „WAWRZYN” 

– Warszawa, 
− Stowarzyszenie EKO-PATROL Karczew. 

 Głównym celem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
zapewnienie efektywnego wykonywania zadań Powiatu poprzez włączenie organizacji                    
w realizację tych zadań. 
Formy wsparcia: 

• wsparcie finansowe lub stosowanie określenia przedsięwzięcia jako „powiatowe”, 
• objęcie Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego Przedsięwzięcia. 

Powiat udzielił pomocy finansowej m.in. na: 
• warsztaty ekologiczne „Spotkania nas Świdrem”, 
• konkurs ekologiczny dla dzieci (MPK), 
• funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków, 
• organizację dnia otwartego MPK, 
• modernizację ścieżki przyrodniczej „Łącznik – pomiędzy siedzibą MZPK,                                

a Ośrodkiem edukacyjno-muzealnym Baza Torfy”, 
• oprawę finału konkursu przyrodniczego dla szkół „25 lat Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego im. Czesława Łaszka. 
 Realizowano różne akcje informacyjno-promocyjne z zakresu ochrony środowiska                           
i gospodarki wodnej np.: 

− Konkurs Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, 
− Dzień bez torebki foliowej, 
− Godzina dla ziemi, 
− STOP – wypalaniu traw, 
− Azbest – cichy zabójca, 
− Akcje informacyjne na temat Spółek Wodnych. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wiedzy                 
i świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Otwockiego. Mimo systematycznych 
działań edukacyjnych prowadzonych przez różne ośrodki zmiana mentalności ludzi następuje 
powoli, dlatego też trzeba z jednej strony zintensyfikować dotychczasowe działania,                           
a z drugiej sięgnąć po nowe metody np. edukacja rodzinna i osób dorosłych. 
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 Członkowie Komisji omawiali również temat gospodarki odpadami. 
 Pan Franciszek Walczyński zwrócił uwagę na zaśmiecanie brzegów rzeki Świder, 
stwierdził, że  w miejscach wypoczynku powinny zostać ustawione kontenery na śmieci. 
  Pani Irena Kwolczak El Korbi – Stowarzyszenie „Zielony Kasztel” poinformowała, 
że Stowarzyszenie, które reprezentuje włączy się do opracowywania Programu współpracy               
z organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia efektywnego wykonywania zadań. 
  
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych o spotkaniu w dniu 20 czerwca 
2013 r., z radnymi Sejmiku Województwa Mazowieckiego – członkami Komisji Ochrony 
Środowiska na terenie firmy Sater-Otwock. Tematem spotkania były główne problemy                    
w zbiórce i „przetwarzaniu” odpadów. Spotkanie miało charakter techniczny, celem 
obejrzenia składowiska. Składowisko posiada 4 kwatery. Od 2005 r. zamknięta jest 1 kwatera, 
jest ona rekultywowana. Wysokość składowiska 20 m od poziomu terenu. Wykonywana jest 
kontrola badania odcieków raz na kwartał – zgodnie z rozporządzeniem (zbiorniki 3000 m3                
i 7000 m3). Technolog twierdził, że odcieki nie stanowią zagrożenia i są wywożone do 
Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Przewodnicząca zapoznała zebranych z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska dotyczącą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
zlokalizowanego w Otwocku-Świerku (w załączeniu). 
Gmina Celestynów 10 czerwca 2013 r. uruchomiła procedurę o wszczęciu dialogu 
technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie:  „Ekspertyzy dot. wpływu obecności składowiska odpadów w Otwocku na 
jakość wody podziemnej oraz gleby we wskazanych miejscach Gminy Celestynów”                       
(w załączeniu). 

Pan Jarosław Rogala Sołtys Sołectwa Pogorzel zwrócił uwagę na samochody, które 
wywożą na składowisko osad z filtrów, zasypując drogę. Mieszkańcy nie mogą poradzić 
sobie z  nieprzyjemnym odorem. Poinformował, że dokonał pomiaru wysokości składowiska, 
wynosi ona 26 m. 

Pani Irena Kwolczak El Korbi – Stowarzyszenie „Zielony Kasztel” stwierdziła, że 
dokumenty dotyczące Spółki Sater Otwock, a przede wszystkim pozwolenia na budowę 
powinny być dokumentami jawnymi. Przypomniała, że Pan Tomasz Gawroński obiecał je 
udostępnić ale tego nie uczynił. Powiedziała, że Stowarzyszenie wystąpi o informację 
publiczną w sprawie udostępnienia projektu budowlanego składowiska oraz wynajmie 
geodetę niezależnego, żeby dokonał pomiarów składowiska. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła zebranym uchwałę Nr 212/12 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z 22 października 2012 r. w sprawie wykonania 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017, w której to 
uchwale firmy Sater Otwock i Lekaro są ujęte w Regionie warszawskim. 

Pan Franciszek Walczyński stwierdził, że nieprawdą jest, iż jedna kwatera jest 
zamknięta i rekultywowana. Podczas spotkania widać było, że nadal odpady są tam 
dowożone.  

Pani Małgorzata Paśnik członek „Stowarzyszenia Osiedle Leśna” powiedziała, że 
odory są nie do wytrzymania.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w sierpniu odbędzie się posiedzenie 
Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego poświęcone firmie 
Sater Otwock, na które przedstawicieli naszej Komisji oraz środowisk ekologicznych zaprosi 
Przewodniczący Komisji Pan Marian Krupiński. 
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Ad. 3 
 W sprawach różnych głos zabrała Pani Irena Kwolczak El Korbi poruszając 
zagadnienie oznaczenia strefy zagrożenia przez reaktor atomowy w Otwocku-Świerku oraz 
temat lesistości gruntów. 
 
Ad. 4 
 Protokół Nr 35/13 z dnia 10 czerwca 2013 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

Załączniki: 
1) lista obecności; 
2) Informacja WIOŚ w Warszawie; 
3) Ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego; 
4) uchwała Nr 212/12 Sejmiku Woj. Maz. 
 

 
 

            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 

 
 
 
 


