Sprawozdanie

z działalności

Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska
za okres od 25 maja 2020 r. do 19 czerwca 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. Przygotowano projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki położonej w Kole na
cele garażowe i parkingowe Wspólnocie Mieszkaniowej „ Cichy Kąt „.
2. Złożono do Sądu Rejonowego w Kole, Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o o ujawnienie
własności Skarbu Państwa.
3. Załatwiono 34 wnioski w

sprawach wydania decyzji zezwalającej

na wyłączenie

gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
4. Załatwiono 25 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 trzeci kwartał br.
2. Wydano 86 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. Przyjęto 1 zgłoszenie instalacji emitującej pole elektromagnetyczne, których użytkowanie nie wymaga
pozwolenia.
4. Wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew rosnących na gruntach będących własnością gmin.
5. Wydano 3 decyzje odmowne na usunięcie drzew rosnących na gruntach będących własnością gmin.
6. Wydano 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
7. Dokonano analizy warunków 3 pozwoleń zintegrowanych w związku z konkluzjami BAT dla przemysłu
spożywczego
8. Wydano 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na zbieranie odpadów.

9. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia
na wytwarzanie odpadów.
10. Wydano 1 decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów.
11. Wydano 43 karty wędkarskie.
12. Zarejestrowano 1 sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
13. Wszczęto działania związane z realizacją konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

