O.0012.4.17.2014

PROTOKÓŁ NR 17/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 14 lipca 2014 w godz. od 10:00 do 11:55.

W komisji uczestniczyło 6 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak,
- Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak,
- Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu- Pan Adam
Michalczyk,
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu- Pan Marek Grobelny,
- Pracownicy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.- Pani Izabela Kozelan- Marcinkowska
i Pan Krzysztof Korasiak.
Ad 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar
otwierając posiedzenie przywitał członków i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali jest
obecnych 6 radnych zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie
przeciwdziałania likwidacji szkód wyrządzonych przez bobry na ciekach wodnych.
3. Przyjęcie informacji na temat stanu ochrony środowiska Gminy Książ Wlkp.
z uwzględnieniem danych dotyczących wydanych zezwoleń na wycinkę drzew,
wydanych decyzji środowiskowych, wydanych zezwoleń na odbiór odpadów oraz
gospodarki odpadami i pomników przyrody.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne wnioski i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenie komisji stanowią załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Ad 2. Działalność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie
przeciwdziałania likwidacji szkód wyrządzonych przez bobry na ciekach wodnych.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa
Michalczyka.

Pana Adama
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Pan Adam Michalczyk poinformował, że za szkody wyrządzone przez bobry
w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, (Dz. U. 2013, poz. 627 ze zm.) Skarb Państwa.
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłat,
dokonuje wojewoda. Każda osoba fizyczna może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkód
wyrządzonych przez bobry. Zgodnie z treścią art. 126 ust. 2 odpowiedzialność nie obejmuje
utraconych korzyści. W stosunku do bobra obowiązują zakazy wymienione w art. 52 ust.1
ustawy o ochronie danych z 16 kwietnia 2004 roku. Katalog zakazów zawiera między innymi
zakaz umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, zakaz transportu, pozyskiwania
i przetrzymywania, zakaz niszczenia siedlisk, ostoi, nor, żeremi i tam, a także umyślnego
płoszenia i niepokojenia. Każdy zainteresowany uzyskaniem odszkodowania za wyrządzone
szkody przez bobry musi złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.
Wysokość odszkodowania za wyrządzone szkody z uwagi na brak ścisłego rozporządzenia
regulującego
jego
kwestię
może
być
różna
na
terenie
województw.
Wniosek musi spełniać wymogi formalne tj. dane wnioskodawcy, formę prawną władania
nieruchomością, miejsce wystąpienia szkody, rodzaj użytku gruntowego na którym wystąpiła
szkoda, termin powstania szkody oraz jej opis wraz z podpisem osoby składającej wniosek.
Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów, fragment mapy ewidencyjnej
z zaznaczeniem działki, na których wystąpiła szkoda, umowę dzierżawy w przypadku
dzierżawienia gruntu oraz akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do
nieruchomości.
Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów składamy osobiście w Urzędzie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub przesyłamy drogą pocztową. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska po otrzymaniu i sprawdzeniu wniosku przyjeżdża na
wskazane miejsce i szacuje szkodę, następnie pozyskuje środki z Ministerstwa Finansów
celem wypłaty odszkodowania. Stosowne odszkodowania wnioskodawca otrzymuje w ciągu
od czterech do sześciu tygodni. RDOŚ w Poznaniu w 2013 roku wydała 84 decyzje
zezwalające na rozbiórkę tam, natomiast ilość decyzji zezwalających na odstrzał bobrów
w 2013 roku to liczba 26. Generalnie obserwuje się, ze myśliwi nie wykazują inicjatywy
w zakresie dokonywania odstrzałów ze względu na chroniony gatunek bobra. Po odstrzeleniu
bobra należy dokonać utylizacji. Koszty utylizacji ponosi wnioskodawca. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska pomaga w zakresie przeciwdziałania wyrządzania szkód przez
bobry zakupując materiały zabezpieczające przed szkodami tj. siatkę metalową, siatkę leśną
i słupki metalowe. Materiały są nieodpłatnie przekazywane właścicielom gruntów na których
zaistniały szkody.
Radna Bogumiła Skiera- z wypowiedzi Pana wynika, że odszkodowania są wypłacane, ale
jest też wielu rolników, którzy z powodu niewiedzy nie wnioskują o odszkodowanie.
Radny Paweł Walkowiak- zauważa się, zjawisko ekspansji bobrów w lasach.
Pan Adam Michalczyk- tak rzeczywiście, ale rolą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk
jest także chronić te gatunki.
Przewodniczący Komisji zarządził 10 – minutową przerwę (od 10:50 do 11:00).
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Ad 3. Przyjęcie informacji na temat stanu ochrony środowiska Gminy Książ Wlkp.
z uwzględnieniem danych dotyczących wydanych zezwoleń na wycinkę drzew, wydanych
decyzji środowiskowych, wydanych zezwoleń na odbiór odpadów oraz gospodarki odpadami
i pomników przyrody.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pani Izabeli Kozelan- Marcinkowskiej.
Pani Izabela Kozelan Marcinkowska przedstawiła informację dotyczącą roku 2013 i 2014 na
temat wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów. Poinformowała o ilości wydanych
decyzji oraz pism wyrażających zgodę na prace pielęgnacyjne przy istniejącym drzewostanie
na terenach gminnych a także o ilości decyzji środowiskowych. Pani Kozelan- Marcinkowska
przedstawiła także wykaz wszystkich pomników przyrody na terenie gminy Książ Wlkp.
Informacje stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu pracownika Urzędu Miejskiego
w
Książu
Wlkp.
kompetentnego
w
zakresie
gospodarki
odpadami.
Pan Krzysztof Korasiak poinformował, że w 2013 roku zostało wystawionych 66 tytułów
wykonawczych dotyczących nieuregulowania opłaty za gospodarkę odpadami, z czego na
dzień 1 lipca 2014 rok zostało zakończonych 42 tytułów. Pozostałe są w trakcie realizacji.
Wszystkie zobowiązane osoby zamieszkujące terytorium gminne złożyło stosowne deklaracje
o wysokości opłaty, co nie znaczy, że wszystkie te osoby wywiązały się z obowiązku
uiszczenia opłaty. W ocenie Pana Krzysztofa Korasiaka system związany z gospodarowanie
odpadów funkcjonuje bez większych problemów. Świadczy o tym zmniejszająca się ilość
tytułów wykonawczych, a w przypadku już wystawionych zmniejszające się kwoty
zobowiązań wobec tutejszego Urzędu. Pan Korasiak poinformował, że w miesiącu wrześniu
lub październiku będzie zorganizowana zbiórka odpadów rolnych takich jak folie po
nawozach
i sianokiszonkach. Mieszkańcy Gminy Książ Wlkp. zostaną poinformowani w odpowiednim
terminie o planowanej zbiórce. Niebawem będzie funkcjonować gminne gratowisko
i w związku z tym mieszkańcy otrzymają ulotki dotyczące szczegółowych informacji
o składowaniu odpadów, (rodzaju odpadów, godzin przyjmowania i innych).
Radny Paweł Walkowiak- myślę, że uchwalona na odpowiedniej wysokości stawka opłaty
za gospodarkę odpadami przyczyniła się także w dużej mierze do sprawnie funkcjonującego
systemu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 16/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad 5. Wolne wnioski i informacje.
Radna Elżbieta Radajewska- informuję, że posiana trawę na trawniku przy ulicy Kościuszki
w Książu Wlkp. została zniszczona. Sprawcami zniszczeń są prawdopodobnie wrony.
Przedstawiciel Regionalnej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny- informuje
o planowanych szkoleniach i kursach w miesiącu październiku z zakresu hodowli trzody
3

chlewnej. Osoby zainteresowane mogą śledzić na bieżąco stronę Regionalnej Izby Rolniczej.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 11:55.

Protokołowała
Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Zegar
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