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Protokół Nr 27/13 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  
w dniu 29 października 2013 r.  

 
 

Posiedzenie obu Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 
pod kierunkiem Przewodniczących Komisji Pani Lucyny Komorowskiej oraz Pana Dariusza 
Grajdy w godzinach od 1615 do 1900.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Lucyna 
Komorowska powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Sprawa funkcjonowania składowiska odpadów zarządzanego przez Spółkę Sater 
Otwock. 

2. Omówienie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Oczyszczalni 
Ścieków w Otwocku. 

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 i 2 
 Pani Przewodnicząca Komisji RLiOŚ Lucyna Komorowska odczytała zaproszenie  
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego na 
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. Następnie odczytała pismo odwołujące 
zaproszenie, w którym Przewodniczący Sejmiku informuje, że na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Ochrony Środowiska nie będzie omawiany temat „główne problemy gospodarki 
odpadami na terenie miasta i powiatu Otwock”. Przewodnicząca powiedziała, że Komisja 
RLiOŚ będzie podtrzymywać stanowisko, aby wziąć czynny udział w posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska, którego tematem będzie gospodarka odpadami na terenie Powiatu 
Otwockiego.   
 Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Szaciłło zapytał czy wobec faktu, że 
Komisja Ochrony Środowiska zainteresowała się tematem Spółki Sater Otwock, są jakieś 
plany firmy Sater do działania w określonym kierunku. Przewodnicząca odpowiedziała, że 
jest to związane z planowaną rozbudową składowiska. Obecny temat wspólnego posiedzenia 
Komisji RLiOŚ oraz RGiPP jest kontynuacją tematu, który był już prowadzony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji w dniu 20 maja 2013 r.  
 Pan Radny Grzegorz Niemiec zaproponował, aby zaprosić przedstawicieli Komisji 
Ochrony Środowiska, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli Spółki 
Sater Otwock na wspólne posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku i tym 
samym, umożliwi ć zorganizowanie szerokiej dyskusji wszystkich osób zainteresowanych tym 
tematem. Radny przypomniał, że członkowie Komisji byli na miejscu składowiska, widzieli 
desperację mieszkańców, której powodem jest degradacja środowiska. Nikt nie interesuje się 
sytuacją okolicznych mieszkańców, co nie jest dopuszczalne. 
  Pani Przewodnicząca odczytała fragment protokołu Nr 34/13 ze wspólnego 
posiedzenia Komisji RLiOŚ oraz RGiPP w dniu 20 maja 2013 r.  
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 Pani Przewodnicząca powiedziała, że otrzymała odpowiedź na skargę z dnia 
7 czerwca 2013 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 
9 kwietnia 2013 r. SKO w Warszawie wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
o oddalenie skargi. Stroną skarżącą jest Sater Otwock Sp. z o.o., stroną przeciwną SKO. 
Przewodnicząca odczytała fragment uzasadnienia. 
Nadmieniła, iż pierwszy punkt porządku obrad - sprawa funkcjonowania składowiska 
odpadów zarządzanego przez Spółkę Sater Otwock, łączy się z punktem drugim - omówienie 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków 
w Otwocku.  

Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na przygotowany, na zlecenie Otwockiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Otwocku. Jest w nim wiele elementów dotyczących również Powiatu Otwockiego. Na 
str. 91 raportu jest informacja na temat samochodów ciężarowych, przywożących ścieki do 
stacji zlewnej, które będą wjeżdżały na teren oczyszczalni. Ruch tych pojazdów to 150 
pojazdów dziennie, co daje średnio 19 pojazdów na godzinę w jedną stronę. Dodatkowo 
przewidziany jest do wybudowania punkt zlewny dla tłuszczy. Należy liczyć się z tym, że 
będzie to przedsięwzięcie komercyjne na szeroką skalę. Biorąc pod uwagę lokalizację 
oczyszczalni, będzie to utrudnienie dla okolicznych mieszkańców.  

Pani Przewodnicząca RLiOŚ wraz z Panem Przewodniczącym RGiPP przeanalizowali 
art. 91 raportu pod kątem uciążliwości dla dróg powiatowych. Ponieważ nie da się uniknąć 
przejazdu drogą powiatową, z kierunku Karczewa, Otwocka czy Józefowa. 

Raport widniał na stronie internetowej Miasta Otwocka w formie obwieszczenia. Do 
dnia 30 września 2013 r. wszyscy, którzy zostali uznani za stronę mogli wnieść zastrzeżenia 
do raportu. Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska zorganizowała spotkanie na terenie 
Starostwa Otwockiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele gminy: Józefów, Celestynów 
oraz Karczew. W/w gminy wniosły stosowne zastrzeżenia do raportu. 

Raport wskazuje, że w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, 
będzie realizowana nowa infrastruktura oraz nowe obiekty, których oddziaływanie na pewno 
będzie mało korzystne dla okolicznych mieszkańców. Raport nie przewiduje pomniejszenia 
ilości dowożonych ścieków. OPWiK Sp. z o.o. nastawia się na komercję.  

Przedstawiciel Stowarzyszenia Czysta Natura Pan Zbigniew Witak, powiedział, że 
członkowie Komisji na pewno są zorientowani co się dzieje w mieście Otwocku, gdzie 
powstaje zagłębie śmieciowo-utylizacyjne dla miasta Warszawy. Ponadto, jest propozycja 
wybudowania spalarni na terenie miasta Otwocka, informacja na ten temat znajduje się na 
stronie Urzędu Miasta. Pytanie czy nie lepiej wybudować potężną spalarnie w Warszawie, 
którą na to stać i która zaspokoi swoje potrzeby, czy lepiej zlokalizować ją na obrzeżach, nie 
patrząc na mieszkańców? Czy Powiat Otwocki chce się szczycić dobrym klimatem 
i zapleczem dla porządnego życia, czy chce być mieszanką biznesu śmieciowego? To nie 
tylko smród, ale również niepokój mieszkańców, koszty związane z naprawą dróg, 
uciążliwość podróżowania, transport ciężki. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Czysta Natura oraz Osiedla Leśna Pan Adam Lisiak, 
zaznaczył, że z raportu wynika, że oczyszczalnia ma być typowo przemysłowa.  

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w prasie pojawiają się doniesienia 
o ewentualnym odłączeniu się od oczyszczalni Gminy Karczew. Gmina Józefów już 
poczyniła pewne kroki w tym kierunku.  

Uchwała Nr XX/228/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. nie odnosi się do tego, co zostało przygotowane w raporcie OPWiK. 
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W raporcie pojawiają się bardziej rozszerzone obiekty, które będą generowały większe 
nakłady finansowe. Odpady z oczyszczalni będą wywożone na składowisko, a odcieki 
toksyczne ze składowiska będą wywożone do oczyszczalni- to umowa partnerska.   

Pan Zbigniew Witak, zwrócił uwagę, że ścieki przemysłowe są przywożone, 
a oczyszczalnia nie jest przemysłowa. Pan Adam Lisiak powiedział, że Marszałek 
Województwa wydał pozwolenie dnia 24 września 2013 r., a ścieki są przywożone na 
oczyszczalnie mniej więcej od roku. 
 Pani Izabela Wysocka, przedstawicielka Stowarzyszenia Osiedla Leśna, zapytała czy 
w raporcie jest napisane, gdzie będą wywożone z oczyszczalni odcieki, osady. 
Przewodnicząca odpowiedziała, że z zapisu wynika, że odcieki, osady będą wywożone na 
powiatowe wysypisko.  
 Pan Adam Lisiak zwrócił uwagę na zapis w raporcie, w którym Starorzecze 
Jagodzianki będzie zbiornikiem częściowego zrzutu wody „niby” oczyszczonej, 
a w poprzednim Raporcie OPWiKu  sprzed kilku lat było napisane, że Jagodzianka nie jest 
w stanie przyjąć większej ilości zrzutu, w takiej postaci jak jest teraz. To są enigmatyczne 
zapisy.   
 Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Szaciłło powiedział, że można 
zakładać różne cele komercyjne, ale Otwock ma problemy finansowe, nie spłacił pożyczki 
zaciągniętej na inwestycje z Funduszu Spójności i pytanie skąd znajdzie środki na rozwój 
infrastruktury. Otwock zdobył z Funduszu Spójności środki po to, żeby poprawić jakość 
ścieków. Trzeba zwrócić uwagę co zostało zrobione do tej pory. Przeszło 180 mln zł zostało 
zainwestowane w oczyszczalnię, jak również w sieć wodno-kanalizacyjną. Z badań w 2007 r. 
wynikało, że jakość wody, która jest zwracana do Jagodzianki wyraźnie się poprawiła, 
również obszar Wisły zmienił się, jeżeli chodzi o czystość wody. Obecne działania władz 
Otwockich to niczym nie poparte plany, które nie mają szans realizacji chociażby ze 
względów technicznych czy ekonomicznych. Pan Wiceprzewodniczący Rady Andrzej 
Szaciłło zaznaczył, że powstanie oczyszczalni ścieków w gminach Karczew oraz Józefów to 
kierunek destrukcyjny. Jedna oczyszczalnia na terenie Otwocka powinna służyć co najmniej 
kilku gminom. 
 Pan Zbigniew Witak nadmienił, iż wszystkie działania związane z rozbudową 
oczyszczalni, pod kątem przemysłowym, są ściśle powiązane z projektem powstania zagłębia 
przetwarzania odpadów komunalnych dla całego regionu Mazowsza.  
  Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że powstanie 
Spółki Sater Otwock przyczyniło się do powstania problemów. Spółka jest nastawiona na 
zysk. Składowisko odpadów komunalnych w Świerku miało służyć lokalnej społeczności. 
Funkcjonowanie składowiska opiera się jednak na próbie ominięcia, kiedyś 
wynegocjowanych warunków. Powiat, który jest liderem sosnowych klimatów, miał być  
„zielonymi płucami Warszawy”, a jest miejscem gigantycznego ruchu śmieciarek oraz 
nieprzyjemnych zapachów. Składowisko jest potrzebne, przeszkodą są związane ze 
składowiskiem utrudnienia jak np. odory.  
 Pan Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji zabrakło 
przedstawicieli lokalnej prasy. Omawiany temat, który dotyczy mieszkańców i wiążę się 
z dużymi pieniędzmi nie jest atrakcyjnym tematem dla prasy.  
 Pan Zbigniew Witak powiedział, że składowisko, nie posiada oficjalnej drogi 
dojazdowej, co jest niezgodne z prawem. Pan Wicestarosta Mirosław Pszonka zaznaczył, że 
składowisko istnieje już od 15 lat. Pozwolenie na budowę zakładu zostało wydane jeszcze 
przez Urząd Rejonowy. Starosta działa na podstawie prawa. Jeżeli podmiot złożył wszystkie 
dokumenty zgodnie z przepisami prawa to Starosta nie ma podstaw, żeby nie wydać 
pozwolenia na budowę.   
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Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Szaciłło przypomniał, że sprawy 
dotyczące składowiska należą również do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego i Miasta 
Otwocka. 

Pan Radny Grzegorz Niemiec powiedział, że już składał wniosek na Komisji RLiOŚ 
o sprawdzenie legalności drogi dojazdowej do składowiska. Pani Przewodnicząca odczytała 
pismo S.OŚ.I.604.32.2013.SD z dnia 4 czerwca 2013 r. Wydziału Ochrony Środowiska, 
będące odpowiedzią na wyciąg Nr 14 z protokołu Nr 34/13 ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Promocji Powiatu w dniu 20 maja 2013 r. dot. składowiska odpadów Sater w Otwocku.                    
W związku z brakiem odpowiedzi na pytania zawarte w w/w wniosku, Komisja ponownie 
wystąpi do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie tematów.  

 
WNIOSEK 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wspólnie z Komisją Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Powiatu wnoszą o: 

 
1) rozważenie możliwości dokonania przeglądu ekologicznego na składowisku odpadów 

Sater Otwock; 
2) powołanie niezależnej Komisji sprawdzającej ilość ton odpadów na składowisku 

odpadów Sater Otwock; 
3) sprawdzenie legalności działania drogi dojazdowej do składowiska odpadów Sater 

Otwock (regulacje prawne gruntów); 
4) sprawdzenie pozwolenia na budowę kompostowni na działce Nr 23; 
5) przedstawienie chronologii wydarzeń dot. zezwolenia na wyłączenie gruntów               

z produkcji leśnej na działce o nr ew. 23 obr. 197 w Otwocku oraz pozwolenia na 
wycinkę drzew. 

Wnioski zostały przyjęte przez aklamację.  
  
Ad. 3 
 Pani Przewodnicząca Komisji RLiOŚ Lucyna Komorowska odczytała wyciąg Nr 582 
z projektu protokołu Nr 154/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 
24.09.2013 r. 
 
Ad. 4 
 Protokół Nr 37/13 z dnia 16 września 2013 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 
 Protokoły Nr 25/13 z dnia 9 września 2013 r. i Nr 26/13 z dnia 30 września 2013 r. 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zostały przyjęte 
w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) listy obecności. 

 
 
            Protokółowała:                                                                Przewodniczący Komisji: 
             

Sylwia Strzeżek                                                                       Dariusz Grajda 


