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Protokół Nr 27/2017  

posiedzenia Komisji 

Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

w dniu 22.03.2017 r.  

 
Godz. 10.00, Sala 433 

 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński  stwierdzając quorum otworzył 27 

posiedzenie  Komisji  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej   Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Następnie powitał 

członków komisji oraz przybyłych gości. Załącznik nr 1, 2 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco:  

1.  Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku w tym: 

 projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  pod uprawy 

maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  

w roku 2017, 

 projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

przez Pana P. M. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

"Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie", 

 projektu uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

przez Pana E. S. Ch. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr 

XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 

r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie". 

4. Geolog – Sprawozdanie -  aktualna sytuacja z wydobycia kruszywa ile rocznie wydaje się 

Koncesji. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku obrad komisji. Ponieważ nie wniesiono uwag zarządził 

głosowanie. Porządek obrad komisji przyjęto jednogłośnie. 

 

 

3.  Zaopiniowanie materiałów na XXV Sesję Sejmiku w tym: 

 Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  pod 

uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017. 
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Pani Alicja Bojarska Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Rolnictwa korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawiła  projekt uchwały  

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  pod uprawy maku i konopi 

włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017. 

W związku z brakiem pytań i uwag do przedstawionego materiału Wiceprzewodniczący 

Komisji p. Paweł Szliwiński zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie 

komisji, uchwałę przyjęto jednomyślnie. 

 Projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana P. M. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

27 listopada 2008 r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na obwody łowieckie". 

 

Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska zreferował  

w/w projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zarządził głosowanie nad  

w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 3 

radnych, wstrzymał się – 1 radny, przeciw – 0. 

 Projekt uchwały w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Pana E. S. Ch. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

27 listopada 2008 r. w sprawie "Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na obwody łowieckie". 

 

Pan Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska zreferował  

w/w projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zwrócił uwagę, iż w ubiegłym roku 

również była przyjmowana taka uchwała, ale wówczas skarżący miał prawo wnieść skargę do 

Sądu. Zapytał, czy powyższy projekt uchwały również daje możliwość wniesienia skargi do 

Sądu Administracyjnego. 

Pan Wiktor Leyk Szef Kancelarii Sejmiku powiedział, iż zwróci się do Radcy Prawnego 

aby  przed sesją Sejmiku wyjaśnić treść uzasadnienia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zarządził głosowanie nad  

w/w projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 3 

radnych, wstrzymał się – 1 radny, przeciw – 0. 

4. Geolog – Sprawozdanie -  aktualna sytuacja z wydobycia kruszywa ile rocznie wydaje 

się Koncesji. 

Pan Jan Szymborski Dyrektor Biura Geologa Wojewódzkiego przedstawił aktualną sytuację 

dotyczącą koncesji geologicznych na wydobywanie kopaliny ze złoża  

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poinformował między innymi, 

iż w województwie udokumentowanych jest 861 złóż, w tym: piaski i żwiry – 720 złóż, kreda 

jeziorna – 49 złóż, torfy – 27 złóż, surowce ilaste ceramiki budowlanej  

i  kruszywa lekkiego – 50 złóż, piaski kwarcowe – 12 złóż, solanki, wody lecznicze 
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i termalne – 3 złoża. Udokumentowane złoża objęte koncesją marszałka województwa: 187 

koncesji geologicznych. Udokumentowane złoża objęte koncesją wszystkich starostów 

województwa: 185 koncesji geologicznych. Liczba wydanych decyzji z upoważnienia 

marszałka w zakresie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża w 2016 r.: ogółem – 48 

koncesji, w tym: udzielenie koncesji – 27, przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu – 

4, zmiana koncesji – 4, stwierdzenie wygaśnięcia koncesji – 12, umorzenie postępowania – 1. 

Liczba udzielonych koncesji przez wszystkich starostów województwa w 2016 r.: 17 koncesji 

geologicznych. Wysokość opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża na 

podstawie koncesji udzielonych przez marszałka województwa w 2016 r. ogółem wyniosła 

9 778 404 zł. Powierzchnia wszystkich udokumentowanych złóż kopalin na terenie 

województwa wynosi ok. 18 818 ha, w tym złóż objętym obszarem górniczym  

– ok. 4 346 ha, co stanowi odpowiednio 0,78 % i 0,17 % powierzchni województwa 

warmińsko-mazurskiego. Największe (powierzchniowo) złoża objęte koncesją marszałka 

województwa: Żabi Róg, Guzki, Rasząg, Józefowo, Rucianka,, Budwity, Knis i, Łęgnowo, 

Rożyńsk Wielki III, Niedrzewica. Kolejno p. Szymborski wymienił przedsiębiorców 

posiadających największą liczbę koncesji marszałka województwa: Trans-Żwir J. Kitowicz, 

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J., Kopalnia Surowców Mineralnych Jan Karpiuk, 

ECO-TER  Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „Kruszbet” S.A. 

Radny p. Ryszard Kawczyński powiedział, iż w jego gminie jest dużo kopalni.  

W związku z tym zapytał, kto ma je rekultywować? 

 

Pan Jan Szymborski odpowiedział, że rekultywacje przeprowadza przedsiębiorca. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  zapytał, czy są w wobec takich ludzi możliwości sankcji, 

którzy tego nie zrobili. 

Pan Jan Szymborski odpowiedział, że sankcje nakłada starosta i za rekultywacje odpowiada 

starosta. Oni natomiast wygaszają koncesje i po wygaszeniu koncesji jeszcze się sporządza 

plan o likwidacji zakładu górniczego. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  zapytał, kto ponosi odpowiedzialność za zepsute drogi. 

 

Pan Jan Szymborski odpowiedział, że za zepsute drogi odpowiedzialność ponosi gmina, bo 

żeby uzyskać koncesje gmina musi zmienić plan miejscowy zagospodarowania 

przestrzennego i studium. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  nawiązał do Zakładu ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. 

Oddział Produkcyjny w Korszach. Powiedział min., że w Korszach wydobywa się wodę z 

głębokości 120 metrów. Zapytał czy istnieje szansa, że mogą ulec skażeniu wody, które 

ludzie biorą do picia gdyż ta znajduje się od 250 do 300  metrów od tej fabryki.  

 

Pan Jan Szymborski odpowiedział,  iż jest to zasięg ujęcia w warstwie nośnej, bo obszar ten 

jest w leju depresyjnym ale jak jest warstwa powyżej 15 metrów to praktycznie skażenia nie 

będzie. Dodał, że należałoby  zrobić pizometr blisko ujęcia w kierunku tego zakładu i zbadać 

tę wodę, czy zmienia się skład fizyko –chemiczny tej wody. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  zapytał, czy drogie są takie badania? 

 

Pan Jan Szymborski odpowiedział, iż badanie pizometrem kosztuje ok. 150 zł  

od metra. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński podziękował Panu Szymborskiemu za 

przedstawienie materiału i przeszedł do omawiania kolejnych punków porządku obrad. 

 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński zaproponował, aby w miesiącu maju lub czerwcu br. 

zorganizować wyjazdowe posiedzenie komisji na terenie Miasta i Gminy Korsze  

z przedstawicielami Zarządu Województwa, mieszkańcami, z Inspekcją Ochrony Środowiska, 

Inspekcją Sanitarną  oraz z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego celem 

wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i zarzutów dotyczących  legalności 

budowy i funkcjonowania Zakładu ZAP Sznajder Batterien S.A. Oddział  w Korszach.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński przyłączył się do wniosku Radnego p. 

Kawczyńskiego i podkreślił, że Marszałek jako organ nadzorujący, który wydał koncesję 

powinien zrobić wszystko, aby uspokoić mieszkańców. Zdaniem radnego należy zapewnić 

spokój mieszkańcom Korsz. 

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  powiedział m.in., że nie jest to dla radnych obojętne gdyż 

reprezentują społeczeństwo i jeżeli lekarz mówi, że wzrosła zachorowalność  

w ostatnich siedmiu latach dwukrotnie na raka to należałoby o każdego człowieka zadbać. 

 

Członek Zarządu Województwa p. Sylwia Jaskulska poinformowała, iż zostało 

wystosowane przez Marszałka pismo wzywające Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz 

podległe mu służby m.in. Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Sanitarną oraz 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, żeby jak najszybciej spowodować 

przeprowadzenie badań kontrolnych. Pani Sylwia Jaskulska wyjaśniła, że zakres badań nie 

jest w kompetencji Zarządu Województwa. Podkreśliła, że nadzór nad bieżącym  

funkcjonowaniem zakładu, przestrzeganiem norm oraz wymogów ochrony środowiska, a 

także ochrony zdrowia mieszkańców pełnią inspekcje i służby podległe wojewodzie. Dodała, 

że Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie ma obowiązek zapewnić 

mieszkańcom województwa bezpieczeństwo m.in. w zakresie zdrowia i życia. 

 

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Leyk zasugerował, czy nie lepiej byłoby, żeby 

merytoryczna Komisja Rady Miasta Korsze w miesiącach jesiennych zaprosiła na swoje 

posiedzenie Komisję Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, Komisję Powiatową i wszystkie w/w instytucje  

w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i zarzutów dotyczących  legalności budowy i 

funkcjonowania Zakładu ZAP Sznajder Batterien S.A. Oddział  w Korszach.  

 

Radny p. Ryszard Kawczyński  zobowiązał się porozmawiać z  burmistrzem Korsz      i 

starostą kętrzyńskim, aby odbyć takie spotkanie. Dodał, iż odpowiedni Departament Urzędu 

Marszałkowskiego również powinien przygotować merytoryczne niezbędne informacje. 

Następnie zapytał, kto robi badania wody?  

 

Dyrektor Meina odpowiedział, iż wodę do spożycia bada Sanepid. Następnie zaproponował, 

aby na to spotkanie zaprosić również właścicieli Zakładu   

ZAP Sznajder Batterien S.A. w celu przedstawienia ich argumentów. 

 

Geolog Wojewódzki p. Jan Szymborski dodał, że badań fizyczno-chemicznych  wody nie 

zrobi Sanepid, ani WIOŚ. Taką pełną analizę wody z ujęcia może zrobić Instytut 

Geologiczny, albo przedsiębiorstwo geologiczne. Te instytucje mogą zrobić pełną analizę 

fizyko-chemiczną wody. 
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Kolejno Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński przedstawił wnioski 

mieszkańców Gminy Działdowo dotyczące podjęcia realnych działań mających  

na celu ochronę naszego wspólnego środowiska przyrodniczego oraz ekorozwoju. 

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji zaproponowali, aby powyższe pisma 

przekazać do Zarządu Województwa w celu rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w powyższej 

sprawie. Załącznik Nr 3 

 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zapytał, czy są uwagi do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. Za pozytywnym przyjęciem ww. protokołu radni głosowali 

jednogłośnie. 

 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński podziękował zebranym  

za udział w obradach a następnie zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

                                                                     Wiceprzewodniczący Komisji   

                                                                             Paweł Szliwiński 

Protokołowała: 

Elżbieta Cyrankowska  


