
PROTOKÓŁ NR 33/2017 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 7 lipca 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali także: 
Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Pani Iwona 
Michalak – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa 
oraz Pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Pan Henryk Majewski. 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Służebność przesyłu na nieruchomościach kolei wąskotorowej (SIME 

Polska). 
4. Omówienie działalności Wydziału Geodezji Starostwa. 
5. Analiza odpowiedzi Min. Ochrony Środowiska na stanowisko Komisji  

w sprawie uproszczenia procedury pozwoleń na budowę studni 
głębinowych. 

6. Zapoznanie Komisji z innymi odpowiedziami urzędów administracji 
rządowej na wystąpienia Komisji. 

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Pan 
Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji  
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego zapoznanie Komisji z umową 
służebności przesyłu na nieruchomościach kolei wąskotorowej dla firmy SIME 
Polska, celu poprowadzenia linii gazowniczej średniego ciśnienia. 

Zagadnienia związane z tym tematem omówił Pan Leszek Przybył - zastępca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury. Pan dyrektor Przybył poinformował, że tych 
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miejscach gdzie będzie to wchodzić w pas linii wąskotorowej będzie wybudowana 
linia gazownicza średniego ciśnienia (315 mm); firma Sime Polska uiściła z tytułu 
służebności jednorazową opłatę w wysokości 757.186,00 zł; natomiast jeżeli chodzi  
o możliwość przyłączania przez odbiorców indywidualnych, konieczna będzie 
budowa stacji redukcyjnych w celu poprowadzenia linii niskiego ciśnienia. Ponadto 
akt notarialny przewiduje warunek, że inwestor - wykonawca musi uzgadniać 
wszystkie prace z właścicielem, dzierżawcą i konserwatorem zabytków. 

Pan radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę, na sprawy bezpieczeństwa dla ludzi 
i otoczenia w związku z umieszczeniem takiego gazociągu. 

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację. 
 
Ad.4 W tym punkcie pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami omówił sytuację w Wydziale dotyczącą pracy  
w zakresie załatwiania spraw w zakresie przyjmowania operatów geodezyjnych do 
zasobu w związku z trudną sytuacją kadrową wydziału. Jak poinformował Pan 
Dyrektor, podjęto działania w celu rozładowania zaległości m.in. troje pracowników 
pracowało po godzinach za dodatkowym wynagrodzeniem; jak dodał Pan Dyrektor  
w ostatnim roku odeszły z wydziału cztery osoby głównie ze względu na niskie 
wynagrodzenie. Dyrektor Goryczka stwierdził, że sytuację tą rozwiązało by 
zatrudnienie jednej osoby z doświadczeniem do zatwierdzania operatów 
geodezyjnych.  
 
Ad.5 Kolejny punkt dotyczył analizy Ministra Ochrony Środowiska na stanowisko 
Komisji w sprawie uproszczenia procedury pozwoleń na budowę studni głębinowych. 

Odpowiedź z Ministerstwa przeanalizowana została przez komisję, a na pytania 
szczegółowe odpowiadała Pani Iwona Michalak – zastępca dyrektora Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa. Stwierdzono, że w piśmie od Ministra jest 
informacja jakie obowiązują przepisy a nie ma odniesienia do propozycji uproszczeń, 
które zawierało stanowisko Komisji.  

Pan Bogdan Pietrzak stwierdził, że nadal należy pisać i apelować do Ministra  
w sprawie uproszczeń dla rolników, którzy mają się zajmować produkcją rolną. 

Przewodniczący Komisji – pan Henryk Majewski zwrócił uwagę też na 
obszerność przepisów w tej dziedzinie, co tez jest trudnością la rolników.  
 
Ad.6  Zapoznanie Komisji z odpowiedziami urzędów administracji rządowej na 
wystąpienia Komisji. 

Z odpowiedziami, jakie wpłynęły na stanowiska Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, zapoznał zebranych Pan Henryk Majewski – przewodniczący Komisji: 

- w sprawie studni głębinowych stwierdzono, że nadal należy występować do 
Ministra w sprawie uproszczeń dla rolników; 

- w sprawie stosowania dział przeciw gradowych – należy poczekać aż napłyną 
wszystkie odpowiedzi; 
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- co do strat w środkach trwałych (drzewostanie) w wyniku mrozów  
w miesiącu styczniu br. – wojewoda nie wydał zgody gminom na szacowanie takich 
strat; 

Na wystąpienie Komisji dotyczące niekorzystnych zjawisk w miesiącu kwietniu 
br. - jest odpowiedź Ministerstwa dotycząca m.in. pomocy w formie kredytu 
preferencyjnego, pomocy udzielanej przez Prezesa KRUS, pomocy do Prezesa ANR  
i ulg w podatkach udzielanych przez wójtów i burmistrzów. 
 
Ad.7 Sprawy różne: 

Pan Henryk Majewski,  
  
Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 11:40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 

Henryk Majewski 
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