
Protokół nr 9/13  

 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  

z dnia 12.09.2013r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Jan Stępień – Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Uprawa roślin energetycznych i zalesienie gruntów na terenie Gminy 
Opoczno.  

2. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie  zasobami leśnymi na terenie 
Gminy Opoczno. 

3. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w Gminie Opoczno. 
4. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1 Uprawa roślin energetycznych i zalesienie gruntów na terenie 
Gminy Opoczno.  

Andrzej Ignerowicz- Kierownik ARiMR.- przedstawił informację dotyczącą 
uprawy roślin energetycznych. Poinformował, że można składać wnioski o 
dotacje na zalesienie gruntu./załącznik nr 4/. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Jakie to będą stawki?  

Andrzej Ignerowicz- Kierownik ARiMR.- Kwota zwrotu od zalesienia drzewem 
iglastym wynosi 4220zł. od hektara. Zwrot kosztów zalesienia drzewami 
mieszanymi- 5240zł. od hektara. W zależności od dochodów ta kwota może 
wzrosnąć. Taka stawka będzie wypłacana przez pierwsze 5 lat, a potem będzie 
to 1100zł/hektar plus premia pielęgnacyjna. 

Józef Dąbrowski- radny- Jakie zobowiązanie ma rolnik jeśli weźmie te dopłaty? 
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Andrzej Ignerowicz- Kierownik ARiMR.- Rolnik jest zobowiązany do 
uzupełnienia zalesienia, musi wykaszać wszelkie chwasty i krzewy. Musi też 
przekwalifikować grunt na leśny.  

Starostwo Powiatowe w Opocznie- Nie można przekształcić gruntu leśnego na 
rolny, należy wiedzieć o tym przed zalesieniem. 

Jerzy Wijata- radny- Obowiązki wynikające z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej należą do właściciela lasu. W lasach powinny być 
wybudowane zbiorniki przeciwpożarowe.  

Starostwo Powiatowe w Opocznie- Część obowiązków P. Poż. jest sprawowane 
przez Nadleśnictwo. 

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Znam przypadek gdzie właściciel zalesił 
działkę, a drzewa rozrastające się przy granicy działki zagrażają bezpośrednio 
budynkom sąsiadującym z działką. 

 Andrzej Ignerowicz- Kierownik ARiMR.- Jeżeli zalesienie jest legalne to 
drzewa powinny być odsunięte 3 metry od granicy działki, a jeden metr od 
granicy innego lasu. 

Jerzy Wijata- radny- W przypadku sporu sąsiadów jedynym rozwiązaniem jest 
sąd.  

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RMiZP.- Takie sprawy w których sąsiedzi 
skarżą się wzajemnie o zadrzewienie działek często do nas trafiają. My nie 
możemy działać w tym zakresie. Sąd może nakazać wycięcie graniczących 
drzew.  

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Jeżeli dostaniemy pozwolenie na 
budowę, to na pewno nie wybuduję budynku w środku lasu.  

Jerzy Wijata- radny- Z punktu  widzenia ochrony środowiska drzewo jest 
dobrodziejstwem.  

Sołtys Klin- Samosiejki rosną prawie wszędzie, nie ma nad tym kontroli.  

Jacenty Lasota- Naczelnik Wydziału RMiZP.- My też zauważamy ten problem, 
ale do działania nie mamy podstaw prawnych. Swego czasu znalazłem zapisy w 
prawie, które nakazują zadrzewianie bo jest to korzystne. Zadrzewianie rządzi 
się własnymi prawami. Grunty rolne można zalesiać zgodnie z warunkami 
zabudowy. Do nas zgłasza się coraz więcej osób z prośbą o pozwolenie na 
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zalesienie gruntu. Stawiamy pewne warunki, żeby nie zalesiać pojedynczych 
działek.  

Andrzej Rożenek- radny- Do uprawy roślin energetycznych nie ma dopłat. 
podobnie było z wierzbą energetyczną, gdy pojawiły się dopłaty, to pojawiły się 
uwarunkowania. Był problem ze sprzedażą wierzby energetycznej. Nawiązałem 
współpracę z firmą Dalkia, otrzymałem po raz pierwszy lokalne zamówienie. 
koszty które poniosłem wynosiły około 5 tysięcy. a zyski będą wynosiły około 
20 tysięcy. Uprawa wierzby energetycznej jest opłacalna.  

 

Ad.pkt.2. Szkody łowieckie. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie  
zasobami leśnymi na terenie Gminy Opoczno. 

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Omówił 
przedstawiony materiał (załącznik nr 5). 

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Powinno się wystrzelać więcej 
dzików.  

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- My chcieliśmy 
odstrzelić więcej sztuk ale plan na to nie pozwala.  

Jerzy Wijata- radny- Rolnicy odczuwają, że tych zwierząt jest za dużo, może 
inwentaryzacja różni się od rzeczywistości. 

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Na terenie Powiatu 
Opoczyńskiego nie wzrosła  

liczba szkód łowieckich. Był problem z dzikami dwa lata temu. Na dziki 
polujemy cały rok, nie zabijamy tylko loch. Zmieniły się uprawy co sprzyja 
wzrostu liczebności tych zwierząt. Po dwóch latach dzików jest mniej.  

Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Dziki podchodzą coraz bliżej pól, 
rolnicy pilnują upraw. 

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Nie da się 
wyeliminować całkowicie szkód. Proszę zgłaszać takie szkody na piśmie do kół 
łowieckich, które mają obowiązek oszacować taką szkodę. Jeśli szkoda 
zgłoszona jest na piśmie, a nie jest rozpatrzona, ja mogę wtedy zareagować. 
Ludzie którzy szacują szkody też się zmieniają.  
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Jerzy Wijata- radny- Koło Łowieckie powinno przekazywać informację do 
wójta o osobie do której rolnicy mają zgłaszać szkody łowieckie. W tej chwili 
nie ma u nas takich danych.  

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Koło Łowieckie ma 
obowiązek przekazać taką informację.  

Jerzy Wijata- radny- Osoba ma być konkretnie wskazana?  

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Dobrze by było, żeby 
ktoś z gminy zadzwonił do mnie i poinformował mnie, że nie ma takiej 
informacji, chodzi mi o współpracę, ja od razu zareaguję na to.  

Józef Dąbrowski- radny- Czy rolnik ma szansę wstąpić do koła łowieckiego, i 
jakie są składki? 

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Nam zależy na tym 
aby w kole było jak najwięcej ludzi z terenu. Do Polskiego Związku 
Łowieckiego może dostać się każdy, kto złoży wniosek o przyjęcie na staż. My 
umożliwiamy aby każdy się dostał na staż, później przechodzi szkolenie i 
egzamin państwowy, osoby te mają uprawnienia do polowania. Jeśli ktoś chce 
dostać się do koła łowieckiego składa tam podanie. Składki są różne, od 50 do 
300 złotych.  

Jan Stępień- Przewodniczący komisji- osoby które w poprzednich latach były 
niezadowolone z odszkodowań zostały  poinformowane o posiedzeniu  
dzisiejszej Komisji, niestety nikt nie dotarł. Z tego co wiem koła łowieckie 
dogadują się z rolnikami u których wystąpiły szkody. Rozumiem także tych 
rolników którzy nie chcą odszkodowań, ponieważ niektórych upraw nie da sie 
odtworzyć. 

Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic- A co z bobrami? Cezary Szadkowski-  
Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Należy to zgłosić do RDOŚ.  

Maria Sołtysiak-Starostwo Powiatowe w Opocznie- Bobry są pod ochroną. 
Tylko jeśli RDOŚ wyda zgodę na rozebranie tamy.  

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Bobry można 
oszukać wstawiając rurę przepływową przez tamę, co sprawi, że rozlewiska 
będą mniejsze.  

4 
 



Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Dziękuję Panu Cezaremu 
Szadkowskiemu za przybycie i dokładne omówienie tematu, wiemy że temat 
istnieje, a rolnicy odczuwają skutki szkód. 

Cezary Szadkowski-  Przewodniczący PZŁ w Piotrkowie- Dziękuję Państwu za 
zaproszenie, dla mnie też jest ważne usłyszeć od Państwa jak działają koła 
łowieckie na tym terenie. 

Ad.pkt.3.Informacja dotycząca Spółek Wodnych w Gminie Opoczno. 

Maria Sołtysiak-Starostwo Powiatowe w Opocznie-  Materiał Państwo 
otrzymali, jest bardzo obszerny, jeśli są jakieś pytania to proszę. Przypominam 
tylko że na terenie Gminy Opoczno działają 3 spółki wodne, powinno być ich 
więcej. Zgodnie z prawem wodnym, utrzymanie melioracji należy do 
właściciela gruntów. /załącznik nr 6/. 

Jan Stępień- Przewodniczący komisji- Jakość i stan urządzeń melioracyjnych 
ma wpływ na to, jak wygląda teren po dużych opadach deszczu. Niestety 
zainteresowanie tym tematem jest tylko wtedy, kiedy są podtopienia. przy 
dużych opadach w niektórych miejscach płyną rzeki.  

Maria Sołtysiak-Starostwo Powiatowe w Opocznie- Tworzenie spółek wodnych 
jest jedynym rozwiązaniem, można wtedy pozyskać dotację i udrożnić rowy 
melioracyjne. Najgorszy problem jest z bobrami, kto ma to zrobić i w jaki 
sposób?  

Krystyna Rytczak- Sołtys Libiszowa Kolonii- Przy drodze jest ciek wodny który 
był czyszczony 6 lat temu, ale znów jest zakrzewiony. Składałam pismo do 
gminy o oczyszczenie tego cieku. Kto na dzień dzisiejszy powinien ten ciek 
oczyścić? To nie są grunty rolników.  

Maria Sołtysiak-Starostwo Powiatowe w Opocznie- Prawo wodne mówi, kto 
odpowiada za cieki, w imieniu Marszałka odpowiada WZMiUW. Czy pismo 
wpłynęło do nich? Oni też mają ograniczony budżet na konserwację cieków 
wodnych.  

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału RiGG- Żeby gmina złożyła 
wniosek do WZMiUW poprosiliśmy sołtysów o zgłaszanie cieków wodnych 
wymagających konserwacji, niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jako gmina 
złożyliśmy taki wniosek do WZMiUW, ciek Libiszów znajduje się w tym 
wniosku.  
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Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Rolnicy którzy byli 
podtapiani złożyli pismo z prośbą do Burmistrza, aby interweniował w ich 
sprawie. To pismo nie było rozpatrywane u nas tylko przez Starostwo, ale 
przecież to ich nie dotyczy, powinna być odpowiedź z gminy.  

Jarosław Wiktorowicz- Zastępca Burmistrza Opoczna- Jeśli chodzi o sprawę 
Bukowca Opoczyńskiego to odbyło się spotkanie Burmistrza ze Starostą w tejże 
sprawie.  

Jan Stępień- Przewodniczący Komisji- Potrzebne są cieki widne- chronią przed 
podtopieniami.  

Józef Dąbrowski- radny- Odnośnie programów rolno-środowiskowych, czy będą 
konsekwencje że gospodarz źle wypisał wniosek? 

Andrzej Ignerowicz- ARiMR- Rolnicy mogą mieć problemy z płatnością,  
Ministerstwo Rolnictwa jasno określiło który rok porównujemy z rokiem 
bieżącym. My podjęliśmy działania, informujemy rolników aby złożyli wniosek 
o zmianę danych, jeśli są błędy w złożonym wniosku. Zostało nam do 
zweryfikowania jeszcze 150 wniosków.  

Andrzej Rożenek- radny- Są dopłaty podstawowe do uprawy wierzby 
energetycznej.   

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył 
posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-11.40 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
                                                                   Gospodarki Żywnościowej  
                                                                          i Spraw Samorządu. 
                                                                                Jan  Stępień 
 

Protokołowała:                                                        

Bogumiła Kucharska 
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