Sprawozdanie

z działalności

Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
za okres od 22 lutego do 23 marca 2020 roku
W okresie międzysesyjnym wydział

realizował bieżące prace wynikające z zakresu

gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska m.in. :
I. W zakresie gospodarki nieruchomościami
1. Wydano 2 decyzje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działki przejęte z mocy
prawa pod drogi publiczne.
2. Wydano 2 decyzje umarzające postępowanie: w sprawie ustalenia odszkodowania za
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kole oraz w sprawie ustalenia
odszkodowania dla Gminy Osiek Mały za nieruchomości przejęte przez Powiat Kolski pod
budowę drogi powiatowej Łuczywno-Drzewce.
3. Wydano 2 decyzje o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Miejskiej Koło, nieruchomości
gruntowych położonych w Kole w związku z realizacją celu publicznego, budową ulicy
Różanej .
4. W związku z obowiązkiem przewidzianym w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości
przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości zatwierdzone przez Wojewodę
Wielkopolskiego wykazy nieruchomości Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia
2019 r.
5. Złożono do Sądu Rejonowego w Kole, Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o
sprostowanie zapisów w Księgach Wieczystych.
6. Wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na cel
publiczny na rzecz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA w Kleczewie nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa poł. w Drzewcach, gm. Osiek Mały.
7. Załatwiono 40 wniosków w sprawach wydania decyzji zezwalającej

na wyłączenie

gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
8. Załatwiono 31 wniosków

w

sprawach

uzgodnienia

inwestycji

w zakresie

ochrony gruntów rolnych.
II. W zakresie ochrony środowiska
1. Dokonano ze środków ARiMR W-wa wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z

upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz złożono wniosek do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki finansowe na ten cel na drugi kwartał br.
2. Wydano 78 zaświadczeń w związku z art.37a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o

lasach, czy grunt o którym mowa w art.3 jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub
decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.
3. Sporządzono formularz L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych za rok 2019r.
4. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji na przetwarzania
odpadów.
5. Wydano 7 decyzji zezwalające na usunięcie drzew rosnących na gruntach będących własnością
gmin.
6. Zatwierdzono decyzją zmiany do Statutu Gminnej Spółki Wodnej.
7. Wydano 30 kart wędkarskich.
8. Zarejestrowano 1 sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
9. Złożono wniosek do W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu o dotację na edukację ekologiczną.
10. Rozpoczęto przygotowania do Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2020r.

