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 Protokół Nr 5/15 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 26 maja 2015 roku, o godz. 14:30, 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg 

załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).  

 

Ad. I 

Powitanie i stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak dokonując otwarcia  

V posiedzenia komisji powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W obradach komisji 

uczestniczy 5 członków oraz goście zgodnie z listą obecności  zał. nr 1 

 

 Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak - przedstawił 

proponowany porządek obrad w brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 protokołu. Komisja przyjęła 

proponowany porządek obrad do realizacji. Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

 

Komisja, jednogłośnie (5 głosów „za”), przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr 4/15 z dnia 12 marca 2015 roku. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 2  

 Gospodarka leśna, nadzór nad lasami prywatnymi oraz gospodarka łowiecka na terenie 

Powiatu Pleszewskiego  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – przedstawił informację nt.  

gospodarki leśnej, nadzoru nad lasami prywatnymi  oraz gospodarki  łowieckiej  na terenie 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 3 prot.). Podkreślił, że stawki za nadzór nad lasami nie 

stanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały podniesione w roku bieżącym do wysokości 

18 zł za hektar. Warunki są corocznie negocjowane z nadleśniczymi. Stawka od 1999 roku 

wzrasta, co wynika z rosnących cen paliwa, pracy itd. Nadzór obejmuje również  lustrację 

lasów  prywatnych pod kątem szkodników, cechowanie pozyskanego drewna. Drewno w 

lasach pozyskiwane jest w oparciu o uproszczony plan.    

 

Członek komisji ochrony środowiska (…), Przemysław Kazuś – zapytał jak kształtuje się   

powierzchnia gruntów rolnych powiatu w ujęciu bonitacyjnym, jaka jest łączna  powierzchnia    

gruntów V i VI klasy. Zwrócił uwagę, że w krajach UE wycofuje się dopłaty do  klasy  V i VI 

ponieważ te klasy gruntów  mają być zalesiane.  

       

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (…), Piotr Fabisz - poinformował, że skończyły 

się środki w ramach programu PROW  2013 – 2014.  Nie opublikowano jeszcze nowych 

kryteriów. Zakłada się, że warunki przyznawania dotacji  na zalesianie gruntów będą 
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analogiczne  do dotychczasowych.  Obecnie środki te są w gestii ARiMR.  Pod zalesiania 

kwalifikowano grunty V i VI klasy, grunty klasy wyższej jedynie w trudnych warunkach 

uprawy.   

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że dane dotyczące bonitacji   

gruntów zostaną zawarte w  strategii  Powiatu na lata  2014 – 2020. Poinformował, że obecna 

stawka za nadzór nad lasami została wynegocjowana z nadleśniczymi na poziomie 18 zł. W 

2016 roku nadleśniczy nie będą chcieli się zgodzić na tak niską stawkę. Prognozowana   

stawka minimalna został określona  na poziomie 20 zł.  W przypadku zatrudnienia 

pracownika, do realizacji zadań starosty z zakresu nadzoru nad lasami koszty byłyby znacznie 

wyższe.        

 

Ad. 3.  

Gospodarka wodna  na terenie Powiatu  Pleszewskiego  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – przedstawił informację 

dotyczącą gospodarki wodnej na terenie Powiatu  Pleszewskiego (zał. nr 4 prot.). Największą 

rzeką przepływającą przez Powiat Pleszewski jest rzeka Prosna, która przepływa przez 5 z 6 

gmin Powiatu na odcinku około 45 km, od Kościelnej Wsi do Robakowa. Rzeka na tym 

terenie ze względu na wielkość nie jest wykorzystywana jako transportowy szlak wodny. 

Woda z Prosny nie jest również pobierana do nawodnień przyległych gruntów rolnych, 

wydano tylko jedno pozwolenie na pobór wody w tym celu. Rolnicy i ogrodnicy korzystają z 

ujęć podziemnych. Podstawowe wykorzystanie to cel turystyczny. Utworzono na odcinku  10 

km szlak kajakowy. Ze względu na dużą różnicę poziomów od źródła (272 m n.p.m) do ujścia 

(70 m n.p.m.) Prosna jest rzeką sprzyjającą wykorzystaniu potencjału energetycznego wody. 

Na terenie Powiatu Pleszewskiego zlokalizowana jest 1 elektrownia wodna na jazie 

piętrzącym w m. Kościelna Wieś. Druga z istniejących elektrowni wodnych ze względu na 

lokalizację budynku elektrowni wykazywana jest jako obiekt na terenie powiatu kaliskiego w 

m. Jastrzębniki. Plany zakładają budowę trzech kolejnych elektrowni wodnych tj.: w m. Ruda 

Wieczyńska – etap pozwolenia na budowę,  w m. Kwileń – etap decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  w m Olesiec -  etap decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zarządcą rzeki Prosny jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2014 

RZGW w Poznaniu nie prowadziło inwestycji i innych prac związanych z konserwacją 

Prosny na terenie Powiatu Pleszewskiego. Na rok 2015 zaplanowane są prace polegające na 

umocnieniu brzegów rzeki w rejonie Jazu Jastrzębniki.W Powiecie Pleszewskim znajduje się 

duża sieć rzek (cieków) mniejszego rzędu niż Prosna, jednak odgrywających istotną rolę w 

gospodarce rolnej z jednej strony jako kanały odpływu nadmiaru wód np. okres wiosennych 

roztopów, z drugiej strony jako rezerwa wód w okresach jej niedoboru. Do rzek tego rodzaju, 

określanych potocznie ,,ciekami podstawowymi”  zalicza się np. Ner, Kanał Grodziski, 

Ciemna, Garbacz, Kanał Wieczyński, Lutynia, Kanał Młynikowski, Błotnia itd. Zarządcą w/w 

cieków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który działa przy pomocy 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Komórką terenową 

bezpośrednio nadzorującą funkcjonowanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych na naszym terenie jest WZMiUW Oddział w Ostrowie 

Wielkopolskim. Na części w/w cieków wodnych znajdują się zastawki wodne, które poprzez 

regulacje mają za zadanie utrzymywać właściwy poziom wód w celu korzystnego 

oddziaływania na grunty rolne. Największym obiektem tego typu jest zapora na rzece 

Ciemnej i powstały w ten sposób zbiornik  Gołuchów. Podstawowe parametry zbiornika: 

powierzchnia 52 ha, pojemność użytkowa 1,24 mln m
3
, maksymalna szerokość 300 m, 

maksymalna głębokość 7,0 m, średnia głębokość 2,7 m. Zbiornik oprócz celów rekreacyjnych 
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służy do nawodnień przyległych upraw rolnych. Działalność WZMiUW Oddział Ostrów 

Wlkp. na terenie Powiatu Pleszewskiego za rok 2014 oraz plany na rok 2015 przedstawia 

załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji. 

Na terenie Powiatu Pleszewskiego działa 6 gminnych spółek wodnych, nad którymi 

nadzór prawny zgodnie z ustawą prawo wodne sprawuje Starosta Pleszewski. Spółki wodne 

zajmują się utrzymaniem i konserwacją tzw. urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: 

sieci drenarskie, rowy. Działalność spółek wodnych została reaktywowana w latach  2002-

2004.  Wcześniej funkcjonował Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Pleszewie, który 

uległ likwidacji. Na terenie Powiatu Pleszewskiego znajduje się Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 311 – Zbiornik Rzeki Prosny. Jest to zbiornik czwartorzędowy, w związku z 

czym jego zagrożeniem są zanieczyszczenia antropogeniczne, które infiltrują z wodami 

powierzchniowymi. Jest to zbiornik oporowy o średniej głębokości 30 m i szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych  128 tys. m
3
/d. Jakość wód podziemnych w w/w zbiorniku na 

podstawie badań WIOŚ została zaklasyfikowana do IV klasy - wody niezadowalającej 

jakości, w 5 stopniowej skali. Badania wykazały ponadto zanieczyszczenia azotanami ze 

źródeł rolniczych.  

Oprócz wód w w/w zbiorniku na terenie Powiatu Pleszewskiego występują pokłady wód 

zalegające na różnych poziomach wodonośnych: czwartorzędowe, trzeciorzędowe, jurajskie. 

Wody te są pobierane w pierwszej kolejności dla potrzeb zaopatrzenia ludności, ale także dla 

potrzeb nawodnień w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.  

Wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na pobór wód podziemnych z przypadkach 

określonych ustawą konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.      

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Starostę na podstawie przepisów Prawa 

wodnego jest wydawanie pozwoleń wodnoprawnych. Pozwolenia dotyczą najczęściej:  

wykonywania, przebudowy, likwidacji urządzeń wodnych np. stawów, rowów, wylotów  

kanalizacyjnych; wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;  poboru wód podziemnych i 

powierzchniowych. W kolejnych latach Starosta Pleszewski wydał pozwolenia wodno prawne 

w liczbie: rok 2011 – 71, rok 2012 – 75, rok 2013 – 120, rok 2014 – 93.   

Do innych zadań Starosty należą m.in.: ustanawianie stref ochronnych ujęć wód 

obejmujących teren ochrony bezpośredniej, ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych oraz 

naturalnych zbiorników wodnych, legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez 

wymaganego pozwolenia. 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak – poprosił    

przewodniczących  gminnych spółek  wodnych działających w poszczególnych gminach o 

przedstawienie  realizowanych działań i  aktualnej sytuacji.   

 

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej w Dobrzycy, Monika Szymanowska  - Kaik  -  
 poinformowała, że spółka działa na obszarze 6 600 ha i odpowiada za 144 km rowów. 

Budżet spółki wynosi 160 tys. zł. Składka wynosi 20 zł, ściągalność składki kształtuje się na 

poziomie  85%, dzięki    usługom  firmy windykacyjnej. Wykonano napraw awarii za 25 691 

zł, wykoszono 10 326 m rowów za kwotę 89  tys. zł.  Wskazała na problem jaki stanowi 

liczna populacja  bobra. Spółka nie zatrudnia kierownika, zatrudniona jest tylko księgowa. 

Zarząd i delegaci wykonują znaczną część  zadań spółki sami, co powoduje   niskie koszty 

administracyjne.  Ponieważ rowy gminne i powiatowe łączą się ważne jest równoczesne ich 

udrażnianie, co zapewni właściwe funkcjonowanie systemu melioracji. 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak -  wskazał na  

problem  usuwania miedz, zaorywania rowów. Niszczy to ekosystem.  Nagminne są 
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przypadki, rozbieżności pomiędzy mapami a stanem w terenie. Wielu rowów, które 

oznaczone są na mapach, nie ma w terenie.  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz -  odnosząc się do problemu 

kanalizowania rowów  wskazał, że rów  jest  urządzeniem  wodnym i na jego przebudowę lub 

likwidację wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Można  taką sytuację zalegalizować. 

Opłata legalizacyjna wynosi  2170 zł.  

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Pleszewie, Zdzisław Kaczmarek -  

poinformował, że spółka działa na obszarze  4239 ha, 1667 km rowów. Opłata wynosi 22 zł  

od hektara. Opłata  w 2015 roku  nie uległa podwyższeniu.   W roku 2014 wykonano 11 km  

rowów. Ściągalność wynosi 90,99%. Jest to realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 

Pleszew. Spółka otrzymała 16 324 zł dotacji, za tę kwotę wykonano konserwację i 1 738 m 

rowów.  Ustalono, że naprawy  i drenowanie  wykonują rolnicy.  Wykonanie prac pozwala na 

zwolnienie z opłat do 3 lat. Kwota zwolnienia jest proporcjonalna do poniesionych kosztów.   

Podniósł kwestię rolników, którzy wystąpili ze spółki ale odnoszą korzyści dzięki systemowi 

melioracji.   

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Czerminie, Stanisław Sąsiadek -   
poinformował, że spółkę reaktywowano w 2002 roku, po 11 latach przerwy. Obszar  

działalność spółki  dotyczy 132,4 km rowów.  Ściągalność składek kształtuje się na poziomie 

78%.  Udzielane są ulgi za wykonane prace melioracyjne. Występują problemy z rowami w 

granicy z lasami. W tym celu potrzebne jest porozumienie z nadleśnictwami.  Rolnicy 

rozumieją potrzebę melioracji. Od kilku lat spółka nie otrzymuje dotacji z powiatu. W 

przypadku drogi z Czermina do Gizałek projektu nie uzgodniono z mieszkańcami, powstały 

problemy ze zjazdami do pól. Przy budowie chodników często zasypuje się dreny i przepusty, 

co powoduje podtapianie pól. Potrzebne są sprawne studzienki.  

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Gołuchowie, Marek Latosiński – 

poinformował, że spółka działa od 14 lat. Rocznie u 4-5 rolników instalowane są nowe 

zbieracze. Wykonano w tym roku 11 km rowów oraz usunięto 20 awarii. Zawnioskował, aby 

Powiat wykonał czyszczenie mostków  przy drogach powiatowych, ponieważ   są niedrożne 

co powoduje brak przepływu z  rowów  przy drogach gminnych. Wskazał na problem w 

Gołuchowie, gdzie przedsiębiorca zebrał ziemię z pola zrywając sączki oraz niszcząc  

zbieracz. Spółka udokumentowała te zniszczenia i  będzie dochodziła  odszkodowania.   

 

Członek komisji ochrony środowiska (…), Waldemar Maciaszek – wskazał, że firmy, 

które wykonują prace ziemne,  przy światłowodach itd.  często  niszczą dreny. Firmy powinny  

odtwarzać zniszczone urządzenia melioracyjne.    

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Gizałkach, Waldemar Cichy -  
poinformował, że spółka działa od 2003 r. Budżet w 2014 roku wynosił 114 tys. zł. 

Ściągalność wyniosła 88,26%. Składka wynosi 24 zł. W roku 2014 pozyskano 18 358 zł 

dotacji.Wskazał na niski odsetek  zdrenowanych pól. Mając na względzie ochronę urządzeń 

wodnych firmy, które wykonują  przejścia przez  rowy,  przekopy  podpisują oświadczenia 

zobowiązując się do naprawy powstałych  uszkodzeń.  Problemy powodują bobry. Temat ten 

był omawiany  już podczas posiedzenia Komisji w  2013 roku.   Należy  podjąć działania, aby  

bobry  uznać  za zwierzynę łowną. Problemem są  żeremia budowane w skarpach  rowów, w 

efekcie czego zarywa się grunt. Poprosił komisję, aby zajęła się tym tematem.  Podziękował 
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Naczelnikowi wydziału ochrony środowiska i Pani Bartczak za pomoc w kwestiach prawnych 

i współpracę.         

 

Przewodniczący  komisji  ochrony  środowiska (…),  Wojciech Maniak -    podziękował 

za przybycie na posiedzenie komisji. Wspólne posiedzenie pozwala na wymianę doświadczeń 

oraz  daje obraz  całości sytuacji  w kwestiach melioracyjnych na terenie powiatu. Wspólne 

posiedzenia  będą organizowane corocznie.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poprosił o zgłaszanie ewentualnych    

problemów z przepustowością rowów przy drogach powiatowych. Powiat utworzył grupę 

remontową, która stopniowo porządkuje rowy. Poprosił, aby przedstawiciele spółek planując 

działania na 2016 rok informowali Powiat, co pozwoli zsynchronizować działania w zakresie 

melioracji. Powiat nie może przekazać spółkom dotacji może jednak wykonać pewne zadania.  

Jest to już obecnie realizowane w uzgodnieniu z Wójtami i spółkami wodnymi. Poinformował 

o przygotowywanych zmianach w prawie wodnym.  Zadania spółek wodnych mają przejąć 

gminy, które będą mogły zlecać zadania spółkom wodnym. Powiat nie wyraził zgody na 

obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Nadzór nad wykonawcami prowadzi  ZDP w 

Pleszewie. Należy dbać o majątek. Spółki muszą kontrolować wykonawców. Zerwanie 

drenów jest  przestępstwem. Należy działać legalnie.  

 

Ad. 4.  

Wolne głosy i wnioski  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował o  zaawansowaniu   realizacji  

programu likwidacji azbestu w roku bieżącym.  Wpłynęły 384 wnioski. Podczas spotkania    z 

Wójtami  i Burmistrzami  gmin Powiatu  Pleszewskiego uzgodniono, że  zrealizowane  

zostaną wszystkie wnioski. Powiat uzyskał na ten cel dotację  WFOŚiGW w Poznaniu.  Firma 

realizująca zadanie wyłoniona zostanie w drodze przetargu. Rozpoczęcie demontażu  możliwe   

jest  od  miesiąca czerwca.     

Poinformował, że Dożynki Powiatu Pleszewskiego odbędą się 6 września br. w gminie  

Chocz. W dniach 4 -7 września będzie gościła w powiecie pleszewskim delegacja z 

niemieckiego powiatu Ammerland. Odnowiona zostanie umowa partnerska. 

 

Ad. III  

Zakończenie posiedzenia  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa, Wojciech Maniak zakończył posiedzenie komisji w dniu 26 maja 2015r.  

 

Protokołowała       Przewodniczący  Komisji  

Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa  

/-/        /-/ 

Dorota Drosdowska       Wojciech Maniak  

 

Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad. 

Nr 3 – Informacja nt. gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

na terenie Powiatu Pleszewskiego 

Nr 4 -  Informacja dotycząca  gospodarki wodnej na terenie Powiatu  Pleszewskiego 


