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Protokół Nr 12 /2021 

ze zdalnego posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

z dnia 23 września 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.15, obrady prowadził przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radomir Piorun. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli ponad to:

- Radosław Namyślak - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole

- Andrzej Załęski - kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Inspektorat w Kole

- Jan Bartczak - dyrektor PGW WP Zarząd Zlewni w Kole

- Łukasz Ziemniak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2020r.

2. Informacja na temat melioracji w powiecie kolskim oraz wykorzystanie dotacji przez 

Gminne Spółki Wodne.

3. Realizacja zadań związanych z Uproszczonymi planami urządzania lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa.

4. Informacja na temat wydawania pozwoleń, zezwoleń i decyzji związanych z gospodarką 
odpadami.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2020r.

Członkowie Komisji zapoznali się z przygotowaną pisemną informacją. Dotyczy ona głównych 

zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, do których należy m.in. 

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania kontrolne zakażeń zwierząt. Inspektorat 

przeprowadza również badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i 

sprawuje nadzór nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji. Ponadto zajmuje się 

monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych i biologicznych oraz 



skażeń promieniotwórczych. Na terenie powiatu kolskiego pod nadzorem Powiatowego 

Lekarza Weterynarii znajduje się 19 zakładów produkujących żywność pochodzenia 

zwierzęcego. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole sprawuje przedmiotowy nadzór nad 

365 podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną ponadto 2703 gospodarstwami z 

bydłem, 671 gospodarstwami z trzodą, 35 gospodarstwami kóz i owiec przeprowadza kontrole 

na miejscu w siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności 

wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych 

w paszporty. Pełna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja na temat melioracji w powiecie kolskim oraz wykorzystanie dotacji 

przez Gminne Spółki Wodne.

Informację na temat melioracji szczegółowych przedstawił Andrzej Załęski - kierownik 

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole. Poinformował, iż na terenie powiatu kolskiego 

funkcjonuje obecnie 5 spółek wodnych: w Grzegorzewie, Kole, Kościelcu, Osieku Małym i 

Olszówce. Powierzchnia zmeliorowana wynosi 16 871,32 ha. Na obszarze 5 spółek wykonano 

konserwację rowów melioracyjnych na długości 139,5 km. Ilość członków spółek wodnych we 

wszystkich gminach wynosi 4288 osób.

Problemy, z którymi boryka się związek to:

- bobry, które wyrządzają największe szkody w gm. Kościelec i gm. Olszówka;

- przekształcanie gruntów rolnych na działki budowlane;

- podział melioracji wg granic administracyjnych;

- drzewa, które rosną przy kanałach.

Informację na temat melioracji przedstawił Jan Bartczak Dyrektora PGW Zarząd Zlewni w Kole. 

Na terenie Powiatu Kolskiego w tym roku zostały wykonane prace na rzece Warcie. Prace 

prowadzone są także na rzece Rgilewce, na Kiełbasce Dużej. Planowane jest przystąpienie w 

przyszłym roku do inwestycji w zakresie przerzutu Wody z rzeki Warty do Warcicy. Coroczne 

dwukrotne wykaszane są wały.

Ad 3. Realizacja zadań związanych z Uproszczonymi planami urządzania lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Naczelnik Łukasz Ziemniak przedstawił informację na temat realizacji uproszczonych planów 

urządzania lasów, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na zlecenie starosty. 

Szczegółowa informacja jest sporządzona na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Poinformował, że uproszczony plan urządzenia lasu, to plan opracowywany dla lasu o obszarze co 

najmniej 10 ha stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis taksacyjny lasu i 

gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Brak 

uproszczonego planu urządzenia lasu oznacza brak możliwości prowadzenia trwałej gospodarki leśnej, 

dlatego Starosta Kolski sukcesywnie zleca opracowywanie uproszczonych planów urządzania lasów. 

Uproszczony plan urządzenia lasu, to akt planistyczny wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć oddziałujących na środowisko. Starosta przekazuje projekty uproszczonych planów 

urządzenia lasu do wójta/burmistrza w celu wyłożenia do publicznego wglądu. UPUL zawiera 

podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej.

Ad 4. Informacja na temat wydawania pozwoleń, zezwoleń i decyzji związanych z gospodarką 
odpadami.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:40

Protokółowała
Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Ochyony Środowiska, 
Rolnic i Leśnictwa

Radomi lorun


