
PROTOKÓŁ NR 24/2016 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 10 listopada 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali także: 
Pan Tadeusz Damaz - radny Rady Powiatu Rawskiego, Pan Radosław Mikuła – 
zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, Pan Remigiusz Skiba reprezentujący Urząd Gminy  
w Sadkowicach, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  
i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pan Sylwester 
Krawczyk – sekretarz Gminy Cielądz, Pan Mariusz Cheba z Urzędu Gminy  
w Regnowie, Pani Magdalena Ostalska z Urzędu Gminy w Cielądzu, Pani Iwona 
Michalak – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Środowiska  
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pan Krzysztof Starczewski  
– wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pan Tomasz Wojdalski  
– wójt Gminy Regnów, Pan Wacław Adamczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Biała 
Rawska, Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

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. Program Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego - zadania  

i rola samorządów z terenu Powiatu Rawskiego; 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024; 
5. Wsparcie finansowe dla właścicieli budynków pokrytych materiałami  

z dodatkiem azbestu; 
6. Gospodarka niskoemisyjna - wsparcie dla samorządów w zakresie oświetlenia 

ulicznego; 
7. Najważniejsze problemy produkcji rolniczej i propozycje ich rozwiązania. 
8. Sprawy różne. 
9. 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. 
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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 - Program Gospodarki Odpadami 
Województwa Łódzkiego - zadania i rola samorządów z terenu Powiatu Rawskiego. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Radosław Mikuła - zastępca Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego  
w Łodzi, informując iż aktualnie obowiązującym aktem prawnym na terenie 
województwa jest Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012; 
przygotowany jest projekt na lata 2016-22 z uwzględnieniem lat 2023-28. Pan 
Radosław Mikuła omówił podstawowe założenia i obowiązki dla jednostek 
samorządu terytorialnego wynikające z PGOWŁ 2016, a następnie omówił propozycje 
zawarte w projekcie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-22 (który już jest po 
etapie konsultacji z gminami województwa łódzkiego i został skierowany do 
zaopiniowania przez Ministra Środowiska). Jako jeden z załączników do Planu 
przyjmowany jest Plan Inwestycyjny (który podlega uzgodnieniu z Ministrem 
Środowiska i warunkuje możliwość uzyskiwania dofinansowania z zewnątrz).  

Zadania wynikające dla gmin z projektu Planu 2016-22: 
- dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin; 
- uwzględnienie w przetargach publicznych (w SIWZ) zakupu wyrobów 

zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów, włączenie 
do procedury przetargowej kryteriów związanych z ochroną środowiska  
i zapobieganiem powstawania odpadów  z pełnym uwzględnieniem obowiązującego 
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska (jest to nowe uregulowanie  
w stosunku do aktualnego Planu); 

- roczne sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami składane  
do marszałka województwa; 

- wdrażanie systemów selektywnego zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji, opakowaniowych, budowalnych, niebezpiecznych, zużytych baterii, 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i zużytych opon; 

- tworzenie i utrzymanie punktów ponownego użycia, umożliwiających 
wymianę rzeczy używanych (np. przy PSZOK); 

- tworzenie i utrzymanie punktów napraw rzeczy oraz produktów, których 
właściciele chcieliby je w dalszym ciągu użytkować; 

- finansowanie lub współfinansowanie zakupu przydomowych 
kompostowników; 

- organizowanie giełd wymiany różnych rzeczy (urządzeń domowych, ubrań, 
obuwia); 
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- doskonalenie sytemu zbierania zużytych opon; 
- upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw oraz określenie 
systemu zbierania odpadów w placówkach ochrony zdrowia; 

- kampanie informacyjne w zakresie postępowania z odpadami wśród 
pracowników. 

Plan określa też procentowy udział odzysku w drodze recyklingu z odpadów 
komunalnych (określone są procentowe poziomy odzysku do uzyskania przez gminy 
do 31.12.2022 r.). Pan Radosław Mikuła przedstawił też projektowany podział na 
regiony województwa łódzkiego w ramach Planu Gospodarki Odpadami (planowane 
są trzy regiony). 

Jako pierwszy pytanie zadał Pan Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji  
- czy ilość opakowań zdawanych po środkach ochrony roślin jest równa ilości 
opakowań sprzedawanych? 

Pan Radosław Mikuła odpowiedział, że aktualnie nie posiada takich danych, ale 
jest to ustalenia i udzieli informacji w późniejszym terminie. 

Pan Henryk Majewski zapytał też czy Urząd Marszałkowski posiada informacje 
jaka ilość odpadów komunalnych trafia na składowiska, a jaka do recyklingu. 

Pan dyrektor Radosław Mikuła odpowiedział, że w tej chwili jest zakaz 
składowania zmieszanych odpadów zmieszanych komunalnych (muszą być 
poddawane obróbce); ponadto Plan określa procentowo wskaźniki odzysku dla gmin 
w danym roku jeżeli chodzi np. o szkło czy tworzywa sztuczne. 

Pan Sylwester Krawczyk – Sekretarz  Gminy Cielądz, zwracając uwagę  
na planowane punkty napraw (jak one mają wyglądać) i narzucone przez 
ustawodawcę poziomy odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania dla gmin. Jak 
dodał Pan Sylwester Krawczyk, poziom odzysku odpadów komunalnych  
z Gminy Cielądz jest bardzo niski (ze względu na duże zanieczyszczenie popiołem)  
i problem ze składowaniem samego popiołu, który nie jest odpadem komunalnym. 
Pan Krzysztof Starczewski – wójt Gminy Rawa Mazowiecka zwrócił uwagę na 
segregacje odpadów biodegradowalnych – kompostowniki dopuszcza plan 
wojewódzki i regulaminy w gminach ale nie jest to uregulowane w ustawie. Wójt 
Starczewski zwrócił też uwagę na projektowane Rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska dotyczące segregacji u źródeł i planowanych poziomów do uzyskania 
(minister może wydać to rozporządzenie ale nie musi, zgodnie z ustawą). 
 
Ad.4 Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania  uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020  
z perspektywą do roku 2024. 

Krótkie uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Iwona Michalak  
– zastępca dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Program był opiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego  
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
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Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego 
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. 
 
Ad.5  Wsparcie finansowe dla właścicieli budynków pokrytych materiałami  
z dodatkiem azbestu. 

Wprowadzając w temat przewodniczący Komisji stwierdził, że dachów 
pokrytych materiałami z dodatkiem azbestu (popularnym eternitem) jest jeszcze 
bardzo dużo i zwrócił się do pana dyrektora Radosława Mikuły z pytaniem na jakie 
wsparcie mogą liczyć właściciele budynków. 

Jak poinformował Pan Dyrektor Mikuła w projektowanym RPO Woj. 
Łódzkiego (2014-20) w działaniu 5.2 – gospodarka odpadami, gdzie beneficjentem 
może być jednostka samorządu terytorialnego, ale dopiero po uchwaleniu 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W 2016 roku WFOŚiGW wprowadzał program pomocy dla osób fizycznych 
(łącznie 1mln zł) – dla tych osób, które nie korzystały z gminnych planów usuwania 
azbestu. Wykonanie nowej konstrukcji dachu i koszty nowego pokrycia dachowego 
nie są kosztem kwalifikowanym; niewykluczone, że będzie też uruchomiona pula 
środków finansowych na rok 2017. 
 
Ad.6 Gospodarka niskoemisyjna - wsparcie dla samorządów w zakresie oświetlenia 
ulicznego. 

Jak stwierdził Pan Henryk Majewski, oświetlenie uliczne jest dużym 
obciążeniem dla budżetów gmin i zapytał w związku z tym czy gminy mogą liczyć na 
wsparcie np. wymiany oświetlenia na energooszczędne. 

Jak poinformował Pan Radosław Mikuła w RPO WŁ w działaniu 4.3 – ochrona 
powietrza w celach wymieniona jest modernizacja i przebudowa oświetlenia 
ulicznego (z wykorzystaniem urządzeń ekologicznych i energooszczędnych)  
– beneficjentami maja być jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia. 
 
Ad.7 Najważniejsze problemy produkcji rolniczej i propozycje ich rozwiązania. 

W tym punkcie Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana 
Marka Mazura – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego i członka 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sejmiku. 

Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sejmiku, której jest 
członkiem podejmuje wiele działań, organizuje debaty, wysyła stanowiska do władz 
centralnych. Raz lub dwa razy do roku organizowane są debaty, konferencje na które 
zapraszani są przedstawiciele wszystkich działających w rolnictwie (zarówno 
rolników indywidualnych jak i instytucji działających w rolnictwie). 

Przewodniczący Marek mazur zaproponował, że zwołana zostanie Komisja 
Rolnictwa Sejmiku na którą zaproszeni zostaną przewodniczący komisji rolnictwa  
z powiatów z terenu województwa łódzkiego. 
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Jako główne problemy w rolnictwie wymienił: 
- niska cena skupu mleka (poniżej kosztów produkcji); 
- kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce i niska cena 

trzody chlewnej; 
- dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. 
Pan Przewodniczący Marek Mazur podziękował za zaproszenie na dzisiejszą 

Komisję i zaproponował współdziałanie komisji rolnictwa Sejmiku i komisji 
zajmujących się rolnictwem w radach powiatów z terenu województwa łódzkiego. 

Pan Henryk Majewski - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Rady Powiatu Rawskiego również podziękował za przybycie na dzisiejsze 
posiedzenie Przewodniczącemu Markowi Mazurowi, a z głównych problemów  
w obszarze rolnictwa na terenie powiatu rawskiego (oprócz wymienionych przez pana 
Marka Mazura) wymienił: 

- zatrudnienie cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie, gdzie 
obowiązujące przepisy nakładają na rolników, chcących zatrudnić cudzoziemców, 
wiele obowiązków, trudnych do wypełnienia; 

- skomplikowana i kosztowna dokumentacja dotycząca budowy studni 
głębinowych (niezbędnych do nawodnienia upraw); 

- ubezpieczenie upraw rolnych (zbyt wysoka proponowana składka  
i niewystarczające zabezpieczenie środków w budżecie państwa na dopłaty do tego 
ubezpieczenia); 

- żywność dobrej jakości a opłacalność produkcji rolniczej (tak żeby produkty 
spożywcze nie były produkowane w zakładach chemicznych tylko polach  
i pomieszczeniach gospodarskich rolników). 

Pan Radosław Mikuła – zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, uzupełnił swoje wcześniejsze 
informacje o temat dofinasowania punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w ramach działania 2.2 – gospodarka odpadami, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-20), instytucja wdrażającą ma być 
NFOŚiGW (zadanie - budowa PSZOK). 
 
Ad. 8 Sprawy różne: 

Pan Henryk Majewski poinformował o wstępnym terminie kolejnego 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa tj. 24.11.2016 r. 
  
Ad.9 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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