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Protokół Nr 3/2019
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 20 lutego 2019r.

Posiedzenie

o godz.

Rolnictwa i Leśnictwa

1400 otworzył

przewodniczący

Radomir Piorun, stwierdził,

Komisji

iż jest wymagane

Ochrony

Środowiska,

quorum. Poza tym w

posiedzeniu uczestniczył naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek
Nowaczyk. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Tematem posiedzenia

było zapoznanie

się z kompetencjami

powiatu w zakresie

ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa.
Naczelnik Jacek Nowaczyk szczegółowo omówił jakie zagadnienia realizowane są przez
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, należą do nich zadania w zakresie:
- ochrony środowiska w szczególności
ochrony

przed

instalacji,

hałasem,

edukacja

udzielanie

ekologiczna,

poprzez: prowadzenie

pozwoleń

planowanie

spraw dot. ochrony powietrza

zintegrowanych
i realizacja

na prowadzenie

dochodów

określonych

i wydatków

budżetu

związanych z realizacją zadań, których źródłem finansowania są kary i opłaty za korzystanie ze
środowiska, monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego;
- gospodarka wodna i ochrona wód;
- rybactwo śródlądowe

poprzez wydawanie

kart wędkarskich

i kart łowiectwa

podwodnego,

rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
- gospodarowanie

odpadami przez wydawanie pozwoleń,

zezwoleń i decyzji oraz przyjmowanie

informacji związanych z gospodarką odpadami;
- geologia

i górnictwo

przez

wydawanie

koncesji

na wydobywanie

kopalin

pospolitych,

przyjmowaniu zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu zaspokojenia potrzeb
własnych osób fizycznych, zatwierdzanie projektów prac geologicznych;
- ochrony przyrody przez prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na
podstawie umów międzynarodowych,

wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów dla gmin i

ich jednostek;
- łowiectwa

przez wydzierżawienie

obwodów

łowieckich

polnych,

hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców;

wydawanie

zezwoleń

na

- leśnictwa przez nadzór nad gospodarką

leśną w lasach niestanowiących

własności

Skarbu

Państwa, wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny, zatwierdzenie uproszczonego planu
urządzania lasu, prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z
upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
W dyskusji nad w/w zadaniami podjęto następujące sprawy:
- dzierżaw obwodów łowieckichPrawo łowieckie

w dniu 01.04.2018r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy-

oraz niektórych

innych ustaw, która stanowi,

ograniczać się tylko do granic województwa.

że obwody łowieckie

mają

W 2018r. podpisano nowe umowy z 12 kołami

łowieckimi na dzierżawę 16 obwodów łowieckich. Ustawa Prawo łowieckie zobligowała Urzędy
Marszałkowskie do nowego podziału swoich województw na obwody łowieckie w terminie do dnia
31.03.2020 r.;
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - Zgodnie z
zapisami ustawy o lasach, w lasach niestanowiących

własności

Skarbu Państwa, nadzór nad

gospodarką leśną sprawuje starosta. Może on, w drodze porozumienia,
spraw z zakresu nadzoru, nadleśniczemu

Lasów Państwowych.

powierzyć prowadzenie

Reguluje to umowa zawierana

między starostą, a nadleśniczym (w powiecie kolskim nadzór obejmuje 3 173 ha). Naczelnik Jacek
Nowaczyk

poinformował

członków

Komisji,

że Powiat

Kolski

posiada

Uproszczony

plan

urządzenia lasu dla wszystkich gmin. Jest 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.
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020. Opracowanie programu
ochrony

środowiska

dla Powiatu jest obowiązkiem

wynikającym

z ustawy Prawo ochrony

środowiska. Program opracowany został na podstawie informacji uzyskanych w Urzędach Miast,
Miast i Gmin oraz Gmin powiatu kolskiego, Wielkopolskim

Zarządzie Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Kole, Nadleśnictwie Koło, Starostwie Powiatowym w Kole oraz z innych źródeł.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Wolne glosy i wnioski
Przewodniczący Komisji Radomir Piorun poprosił o poinformowanie czy dla Powiatu Kolskiego
opracowany jest plan gospodarki niskoemisyjnej?
Naczelnik Jacek Nowaczyk
charakterze

strategicznym,

gospodarki niskoemisyjnej

odpowiedział,
który

określa

że plan gospodarki niskoemisyjnej
cele strategiczne

i szczegółowe

to dokument o
dochodzenia

do

na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej

•

4.

jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego
głównymi celami są: podniesienie

efektywności

energetycznej

cieplarnianych do 2020 r. Plan gospodarki nieskoemisyjnej

oraz obniżenie

UE, którego
emisji gazów

jest dokumentem opracowanym przez

gminy.
Naczelnik Jacek Nowaczyk
jakości

powietrza

poinformował

oraz wyświetlacza

również, że planuje się zakup i montaż sensorów

zewnętrznego

na kwotę 7 036,00 zł. Sensor zostanie

umieszczony w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Wyniki pomiaru będą opublikowane np. na
stronie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Radny Waldemar Banasiak
W jaki sposób starosta sprawuje nadzór nad spółkami wodnymi? Spółka wodna w Bylicach nie
działa, w jaki sposób można pomóc tej spółce uruchomić działalność?
Naczelnik Jacek Nowaczyk
Starosta posiada jedynie nadzór prawny, czyli w zakresie zgodności z prawem podejmowanych
uchwał. Podejmie rozmowy z Rejonowym Związkiem

Spółek Wodnych i Wodami Polskimi i

przekaże co ustalił.
Radny Zbigniew Szarecki
Jeżeli właściciel działki przy której jest rów płaci składkę do spółki wodnej, to czy ma on w
obowiązku oczyszczenie rowu?
Naczelnik Jacek Nowaczyk
Jeżeli dana osoba jest członkiem spółki wodnej, to nie ma takiego obowiązku. Wody stojące oraz
wody w rowach,

znajdujące

się w granicach

nieruchomości

gruntowej,

stanowią

własność

właściciela tej nieruchomości.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.00.
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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