
PROTOKÓŁ NR 9/14 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej                                                        

i Spraw Samorządu 
w dniu 26 września 2014r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jan Stępień – Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1a do 
protokołu.  

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.  

Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń Komisji.  

Przewodniczący Komisji powitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia.   

 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno. 
2. Gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno. 
3. Uprawa roślin energetycznych i zalesianie gruntów na terenie gminy Opoczno. 
4. Zapytania i wolne wnioski.  

 

1. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – przedstawiła informację                    
/ załącznik nr 2 do protokołu /.  

Nic się nie zmieniło w tej tematyce od ubiegłego roku.  

Jan Lesiak – Sołtys Libiszowa Wsi – Żadna Spółka nie da rady, jak nie zlikwiduje się 
bobrów. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Tamy bobrów nie można 
rozebrać od tak sobie. Bóbr jest pod ochroną. Potrzebna jest zgoda.  

Jerzy Wijata – radny - Tamy stwarzają zagrożenie podtopień, więc rozbieram sam.  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Należy wystąpić                         
o pozwolenie. Nie ma trudności z jego otrzymaniem.  

Andrzej Rożenek – radny - Gdzie dokonuje się zgłoszenia? 
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Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – W Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska. My pomożemy. Starostwo Powiatowe nie 
finansuje rozbiórki tamy. Straż Pożarna pomaga nam w rozbiórce, ale to nie nasze 
zadanie,                          ani pieniędzy na to nie mamy.  

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Na jakiej powierzchni można wybudować 
staw, bez pozwolenia. W celu np. ochrony przed powodziami? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Przepisy Prawa 
budowlanego zezwalają na to, jeśli zbiornik nie jest zasilany innymi wodami. 
Umożliwiają to na ok. 30 m bez zezwolenia, na samo zgłoszenie. Nie wiadomo, jakie 
byłoby oddziaływanie na grunty sąsiednie. Pozwolenie wodno-prawne jest potrzebne, 
jeśli jest to oddziaływanie.  

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Jeśli założę Spółkę Wodną i nie wszyscy się 
zgodzą na wybudowanie rowu odwadniającego to jak ich do tego przymusić? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Według Ustawy Prawo 
wodne jest możliwość wybudowania rowu odwadniającego ze środków Skarbu 
Państwa lub środków unijnych, ale musi być zgoda ¾ właścicieli. Wykonanie i 
utrzymanie należy do zainteresowanych osób.  

Jerzy Wijata – radny – Jeśli Spółka Wodna chce wybudować rów, a 1 czy 2 się nie 
zgodzi to czy można skorzystać ze specustawy? 

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Nie. 

Jacenty Lasota  Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
Specustawa wskazuje na konkretną lokalizację. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – To dwa odrębne tematy. 
Spółka Wodna zajmuje się urządzeniami melioracji wodnych, a rowy nie są nimi - one 
mają zbierać wodę z drogi.  

Wiesław Wołkiewicz – radny – Czy czyszczenie rowów znajdujących się na łąkach 
należy do właściciela, czy do Spółki Wodnej? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Do Spółki, a jak jej nie ma, 
to do zainteresowanych właścicieli gruntów.  

Marek Wijata – Sołtys Sołka – Zauważyłem sytuację, że woda z rowu przydrożnego 
wpływa do rowu melioracyjnego.  
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Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Może tak być,                            
ale musi być zgoda właścicieli. Przepisy dopuszczają takie sytuacje.  

Stanisława Bednarczyk – Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – Rada 
Miejska w roku 2011 podjęła uchwałę o dofinansowaniu Spółek Wodnych w formie 
dotacji. U nas działają 3 Spółki Wodne – Ostrów, Różanna i Kliny. W roku bieżącym 
otrzymali: Różanna 6 tys. zł, Ostrów 3 tys. 400 zł i Kliny 800 zł. Wielkość 
dofinansowania zależy od wkładu własnego i zaplanowanych robót.  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – W Starostwie Powiatowym 
też istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, w Urzędzie Marszałkowskim                         
i Urzędzie Wojewódzkim również. Zachęcamy do zakładania Spółek. Wkład własny                 
+ dofinansowanie z Gminy + dofinansowanie z Powiatu + dofinansowanie Marszałka    
+ dofinansowanie Wojewody - już za to coś można zrobić.  

2. Gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – przedstawiła informację                       
/ załącznik nr 2 do protokołu /. 

Jacenty Lasota  Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Czy                      
w trakcie przekwalifikowywania gruntu rolnego na leśny sprawdzana jest zgodność                    
z planem miejscowym albo decyzją o warunkach zabudowy, czy przepisy tego nie 
wymagają? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Sprawdzę, nie zajmuję się 
tym. My sprawdzamy tylko udatność – czy zasadzony las się przyjął.  

Franciszek Cieślik – Sołtys Sobawin – Pani powiedziała, że Lasy Łąckie podlegają 
pod Starostwo Powiatowe. Kto wydał zezwolenie na postawienie płotu o wys. 2,5 m                            
w środku lasu? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – U mnie nie było takiej 
sprawy. Zapraszam do mnie do Wydziału, sprawdzimy i wyjaśnimy sprawę.  

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – Jaka jest procedura, aby zalesić działkę?  

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Moja działka, moja 
sprawa. Nawet w granicy mogę posadzić drzewa. W takich sprawach obowiązuje tylko 
tryb sądowy, administracyjnie nie mogę zrobić nic.  

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – 33 ary zalesiłem. Gdzie mam to zgłosić?  
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Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Musi Pan wziąć 
Klasyfikatora i przekwalifikować grunty. Sprawę załatwia Pan w Wydz. Geodezji.  

Jan Wojewódzki – Sołtys Bukowca Op. – A jaki jest koszt? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Robią to firmy zewnętrzne.  

Jacenty Lasota  Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – Zalesić 
można na podstawie planu miejscowego, albo warunków zabudowy.  

Edward Madej – Sołtys Klin – Co jak są samosiejki, a jest grunt zmeliorowany? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Przypadki sadzenia                
w granicy rodzi konflikty i wiele spraw kończy się w Sądach.  

Jerzy Wijata – radny – Czy można zmusić właściciela do przywrócenia stanu 
poprzedniego, bo samosiejki przeszkadzają Spółkom Wodnym. 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli. Starostwo może wydać 
decyzję nakazującą odpowiednie prace Spółce w trybie decyzji administracyjnej.  

Jerzy Wijata – radny – Spółka ma wyczyścić rów. Dobry sposób: zapisać się do Spółki 
Wodnej i samemu nic nie robić, tylko wymagać od Spółki.  

Barbara Wrzeszcz – Sołtys Stużna Kol. – Czy utrzymanie rządzenia melioracji wodnej 
wymaga pozwolenia? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Bieżące utrzymanie  nie 
wymaga pozwolenia wodno-prawnego, a jeśli jest budowa czy przebudowa  to jest 
wymagane to pozwolenie.  

Józef Dąbrowski – radny – Był rów 3 m. Po 20 latach go nie ma, chcę przywrócić. Co 
muszę zrobić? 

Maria Sołtysiak – Dyrektor Wydz. Zdrowia, Ochrony Środowiska i Osób 
Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Dokumentacja urządzeń 
melioracji szczegółowych znajduje się w Woj. Zarządzie Urządzeń i Melioracji 
Wodnych w Białaczowie. Prawo wodne określa parametry urządzeń melioracji 
wodnych. 3 m liczyła na pewno działka, nie rów. Trzeba sprawdzić.  

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa – przedstawił informację / załącznik nr 3 do protokołu /.  
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Można uzyskać dofinansowanie na zalesianie. Warunki uzyskania dofinansowania:  

1) W Urzędzie Gminy trzeba sprawdzić, czy działka w planie zagospodarowania 
przestrzennego lub w Studium przeznaczona jest pod zalesianie, potrzebna jest 
decyzja lub zaświadczenie; 

2) Musi być 10 arów w sąsiedztwie lasu lub pół hektara nie sąsiadujące                                
z lasem; 

3) Są wymagania dotyczące odległości od granicy – 3 metry; 

Płatności na lata 2014 – 2020 są podobne jak na lata 2007 – 2013. Został tylko 
skrócony okres finansowania. Przez 12 lat będzie funkcjonował, a nie jak do tej pory 
15 lat. 

Po 5 latach rolnik zobowiązany jest zgłosić grunt celem przekwalifikowania, 
przyjeżdża kontrola, ARiMR może zastosować sankcje wobec osoby, która zalesiała 
grunt.  

Jest taki Program na lata 2014 – 2020 „Inwestycje zapobiegawcze” dotyczący szkód                 
w gospodarstwach rolnych, gdzie beneficjentem jest Spółka Wodna. Maxymalna 
kwota pomocy to 500 tys. zł.  

Janina Pęczek – Zastępca Przewodniczącego – Kto obsługuje tę dotację? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                  
i Mdernizacji Rolnictwa – Urząd Marszałkowski. 

Andrzej Rożenek – radny - Obejmuje tylko Spółki Wodne? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa – Tak.  

Andrzej Rożenek – radny - A Wspólnoty Gruntowe? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                       
i Modernizacji Rolnictwa – Nie, ale to dopiero projekt aktu prawnego.  

W roku 2014 wpłynęło 20  wniosków zalesieniowych, ale żaden nie pochodził z 
Gminy Opoczno. Łączna powierzchnia do zalesienia to 12 tys. ha. 

Przekażę Państwu informacje dotyczące płatności bezpośrednich na 2015 rok.: 

W roku 2014 obowiązują stare zasady. Od roku 2015 będą zmiany, nowe definicje, 
różne charaktery finansowania gospodarstwa. Jeśli będzie zainteresowanie to wspólnie 
z ODR omówimy temat na zebraniach wiejskich. 

Kierownik ARiMR przedstawił informację / załącznik nr 4 do protokołu /. 

Płatności bezpośrednie będą składały się z płatności dodatkowych. Dochodzą 
definicje: 

- rolnik aktywny zawodowo – prowadzi gospodarstwo i nim zarządza; 
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- dywersyfikacja – na powierzchni powyżej 10 ha rolnik wprowadza różne odmiany 
produkcji rolnej; 

- dla małych gospodarstw płatność ryczałtowa - do 10 ha ornych będą zwolnione                           
z problemu zazielenień i utrzymania strefy efa (proekologiczne) i będzie zwolniony                    
z wszystkich kontroli; 

- płatności dla małych rolników – rolnik nie dłużej niż 5 lat prowadzi gospodarstwo                       
i nie przekroczył 40 lat; 

- płatności do produkcji – dla wszystkich rolników, którzy prowadzą chów bydła i 
owiec (trzoda nie); 

- definicja gospodarstwa rolnego – rolnik posiada 0,5 ha ale oprócz tego posiada 
zwierzęta.  

Józef Dąbrowski – radny – Czy mapki, które rolnicy dostają z ARiMR do dopłat                                
są wiarygodne czy nie? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa – Rolnicy otrzymywali załączniki drukowane z bazy danych 
Geodezji na 2012 r.  

Na 2015 rok są wykonane nowe pomiary i będą nowe załączniki.  W przyszłym roku 
rolnicy nie otrzymają wypełnionego wniosku o część 9-tą, tylko będą 
wyszczególnione działki ewidencyjne.  

Józef Dąbrowski – radny – Czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia na wsi? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa – Proszę zgłaszać takie potrzeby po połowie października.  

Marek Wijata – Sołtys Sołka  - Te zmiany będą z korzyścią dla rolników? 

Andrzej Ignerowicz – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                   
i Modernizacji Rolnictwa – Zdecydowanie tak. 

Jacenty Lasota  Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych – 
przestawił informację / załącznik nr 5 do protokołu /.  

 

3. Uprawa roślin energetycznych. 
 

Andrzej Rożenek – radny – Rośliny energetyczne rosną, ale odbioru nie ma. Nawet jak 
nie zostaną od razu wykorzystaną to nie psują się, zostają na następny rok. Już trzeci 
sezon ogrzewam się wierzbą.  

Cena peletu wynosi 1 tys. zł, a cena zrębki to 450 zł.  
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4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Radny Andrzej Rożenek zgłosił wniosek, aby wykonać poprzeczną drogę 
biegnącą w kierunku zachodnim prostopadłą do Ceramiki Paradyż, po drugiej 
stronie                                 ul. Ogrodowej.  

 

Początek posiedzenia komisji godz. 13.00, zakończenie posiedzenia godz. 14.30 

 

 

 

 

Protokołowała              Przewodniczący Komisji  

Bogumiła Kędziora                       Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej     

                                                                                       i Spraw Samorządu 

                  Jan Stępień  
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