
Protokół Nr 29/2018/ROL 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 18 września 2018 roku 

Obecni: wg. listy obecności. 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie tematu dotyczącego działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Oddział Terenowy w Strzelcach Opolskich, w tym przyznawanie płatności 

obszarowych rolnikom (terminy składania wniosków, czynności kontrolne), realizacji 

praktyk zazieleniania oraz informacja na temat stosowania programu Bioasekuracji. 

2. Wizytacja zrekultywowanego terenu po byłym wysypisku śmieci w Leśnicy. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf  Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.  

Ad. pkt 1 

Na samym wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił członkom komisji treść pisma 

Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Strzelcach Opolskich, które dotyczy braku możliwości uczestniczenia w dzisiejszym 

posiedzeniu komisji ze względów związanych z przygotowywaniem wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich. 

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji punktu 1 porządku obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Informację do protokołu z wyjazdowego posiedzenia przygotował Pan Rudolf Gajda – 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotowa informacja stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt 3 

Nie poruszono żadnych spraw. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 



 Załącznik do protokołu Nr 29/2018/ROL 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

                 w dniu 18 września 2018 roku 

 

W ramach wyjazdowego posiedzenia członkowie komisji wizytowali teren po byłym 

wysypisku śmieci położony na terenie miejscowości Leśnica. 

W roku 2013 Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy zakończył rekultywację składowiska 

śmieci i z dniem 1 stycznia 2014 roku teren ten został przekazany w zarząd Gminie Leśnica. 

Decyzją Nr DOŚ.III.7241.2.8.2013.J2 z dnia 29 listopada 2013 roku Marszałek Województwa 

Opolskiego zatwierdził instrukcję prowadzenia składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Leśnicy. Natomiast decyzją Nr DOŚ.III.7241.2.12.2015.KŁ z dnia 

15 lipca 2015 roku Marszałek Województwa Opolskiego przeniósł prawa i obowiązki 

wynikające z przedmiotowej decyzji, czyli z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Gminę 

Leśnica. Zgodnie z zapisami  pkt 15 ww. decyzji gmina Leśnica co roku wykonuje badania 

w fazie poeksploatacyjnej tj.  między innymi skład wód powierzchniowy, emisję spalin, 

osiadanie wysypiska. 

Rekultywacja przedmiotowego terenu polegała na nawiezieniu warstwy ziemi, a następnie 

nasadzeniu krzewów w celu przywrócenia tego terenu do stanu pierwotnego. Powierzchnia 

zrekultywowanego terenu po byłym wysypisku śmieci wynosi około  1,69 ha, w tym 0,35 ha 

stanowi skarpa. 

W wyniku wizytacji członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stwierdzili, iż 

przedmiotowy teren jest stale nadzorowany. Zgodnie z decyzją Marszała Województwa 

Opolskiego również corocznie przeprowadzany jest monitoring terenu. Ponadto każdego roku 

teren ten jest kontrolowany przez służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Opolu, które dotychczas w wyniku czynności kontrolnych nie stwierdziły żadnych uchybień.  

W  najbliższych planach w tej lokalizacji ma powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który zostanie wybudowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” 

z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 

  

      Przewodniczący  

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

   /-/ Rudolf Gajda 


