
PROTOKÓŁ Nr 26/2014 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

w dniu 26 marca 2014 roku 

 

Obecni: wg. listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Gospodarka łowiecka na terenie gminy Leśnica – plany łowieckie (spotkanie 

z przedstawicielami kół łowieckich). 

2. Informacja na temat obowiązującego prawa w zakresie ochrony roślin (spotkanie 

z przedstawicielem Inspekcji Ochrony Roślin). 

3. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa  i 

Ochrony Środowiska, który powitał zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie gości tj. Pana 

Marka Gefgut – przedstawiciela Koła Łowieckiego Knieja w Kędzierzynie-Koźlu oraz Pana 

Rafała Żołnierza – kierownika Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasion Oddziału 

Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Opolskich. 

 

Ad. pkt 1 

Pan Marek Gefgut – przedstawiciel Koła Łowieckiego KNIEJA, poinformował,  iż Koło 

należy do obwodu łowieckiego nr 123 i zajmuje powierzchnię 9706 hektarów, w tym 2 971 

hektarów powierzchni gruntów leśnych. Granicę obwodu od strony południowo-wschodniej 

stanowi rzeka Kłodnica, od strony południowo-zachodniej rzeka Odra. Natomiast od strony 

północnego wschodu teren koła łowieckiego  zamyka droga ze Zdzieszowic przez  Leśnicę, 

Lichynię, Zalesie Śl.  do Słąwięcic do rzeki Kłodnica. 

Następnie Pan Gefgut przedstawił Roczny Plan Łowiecki na rok gospodarczy 2014/2015 oraz 

sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego  2013/2014. Dane dotyczące odstrzelonych 

zwierząt łownych roku gospodarczego 2013/2014 przedstawiają się następująco: 

1) jelenie razem 96 sztuk, 

2) sarny razem 160 sztuk, 

3) dziki razem 110 sztuk, 

4) lisy razem 120 razem sztuk, 

5) jenoty razem 10 sztuk, 
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6) borsuki razem 10 sztuk, 

7) kuny razem 15 sztuk, 

8) bażanty razem  30 sztuk. 

 

Pan Rudolf Gajda podkreślił, iż według przedstawionych informacji wynika, iż zwiększeniu 

uległ odszczał dzika. W związku z powyższym zapytał czy zwiększyła się populacja tego 

gatunku zwierzyny.  

Pan Gefgut wyjaśnił, iż przyrost populacji dzika wynosi w granicach 80%. W okresie letnim 

zwierzyna z młodymi wyjdzie na pola i wtedy będzie można strzelać w celu wykonania 

zamierzonego planu na obecny rok gospodarczy. 

 

Pan Teodor Wyschka zapytał co jest powodem, iż sarny bardzo blisko trzymają się wioski  

oraz zagrody zabudowanej. 

Pan Gefgut wyjaśnił, iż sarna szukając pożywienia zatrzymuje się w blisko zabudowy. 

Gatunek tej zwierzyny przemieszcza się w grupach nie wyrządzając szkód. Ponadto w tak 

bliskiej odległości nie można strzelać do zwierzyny. W sąsiedztwie zabudowy sarna czuje się 

bezpieczna. 

 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy zwrócił się z zapytaniem na temat wysokości  

kar jakie Koło musi uiścić w związku z niewykonaniem planu w danym roku gospodarczym. 

Pan Gefgut wyjaśnił, iż na przykład za niewykonanie odszczału jednego jelenia mandat 

wynosi w granicach jednego tysiąca złotych. Przedmiotowe należności zasilają środki 

nadleśnictwa.   

 

Pani Anna Wyschka – Kierownik Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska  zwróciła się 

z zapytaniem na temat wypłaconych przez Koło odszkodowań łowieckich w 2013 roku. 

Przedstawiciel Koła Łowieckiego Knieja poinformował, że szkody łowieckie kształtują się na 

poziomie lat ubiegłych czyli wypłacono odszkodowania na kwotę w granicach 30 000,00 

złotych. Na dzień dzisiejszy wszystkie sprawy związane z  wypłatą należności za szkody 

łowieckie w Kole są załatwione pozytywnie. 

 

Przewodniczący obrad Pan Rudolf Gajda podziękował Panu Markowi Gefgut za obecność 

w posiedzeniu komisji jak również przedstawienie informacji w kwestii dotyczącej  

działalności Koła Łowickiego Knieja na terenie gminy. 
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Ad. pkt 2 

Pan Rafał Żołnierz – Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasion Oddziału 

Wojewódzkiego Inspektoratu w Strzelcach Opolskich poinformował, iż przepisy prawa 

w zakresie ochrony roślin reguluje ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 

roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 455).  Ustawa reguluje zasady wprowadzenia środków ochrony 

roślin do obrotu, stosowania środków ochrony roślin, potwierdzania sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia integrowanej 

produkcji roślin, prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, gromadzenia 

informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. 

Następnie poinformował w sprawach dotyczących integrowanej ochrony roślin. Podkreślił, iż 

integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, 

polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności 

metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 

oraz dla środowiska. Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez 

użytkowników środków ochrony roślin począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku wynika 

z postanowień derektywy unijnej. 

Poinformował, iż w ostatnich latach nasilił się bardzo niebezpieczny proces 

rozprzestrzeniania się gatunków, które nie są naturalnym składnikiem środowiska danego 

obszaru. Zjawisko to stanowi szczególnie zagrożenia dla siedlisk naturalnych. Przykładem 

takiego gatunku jest bardzo groźny szkodnik kukurydzy. W związku z zagrożeniem jakie 

stonka kukurydziana stanowi dla upraw kukurydzy, została ona uznana za gatunek 

kwarantannowy. 

Ponadto Pan Żołnierz poinformował w sprawach dotyczących realizacji zadań przez 

Inspekcję, a mianowicie tj: 

1)   nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin; 

2)   nadzór nad systemem badań stanu technicznego opryskiwaczy; 

3)   monitorowanie zużycia środków ochrony roślin; 

4)   nadzór nad urzędową kontrolą badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach   

      rolnych; 

5)   nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót lub  

      konfekcjonowanie środków ochrony roślin; 

6)    nadzór nad kontrolą jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; 

7)   nadzór nad systemem szkoleń z zakresu obrotu i konfekcjonowania oraz stosowania  
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      środków ochrony roślin; 

8)  upowszechnianie metod ochrony przed organizmami szkodliwymi, z uwzględnieniem   

     zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin; 

9)   nadzór nad systemem Integrowanej Produkcji; 

10)   koordynacja działań Inspekcji związanych z systemem wczesnego ostrzegania 

       o  produktach niebezpiecznych i środkach żywienia zwierząt RASFF; 

12)  wykonywanie innych prac z zakresu ochrony roślin zleconych przez Głównego 

Inspektora  

       lub zastępcę Głównego Inspektora do spraw ochrony roślin. 

 

Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem czy łagodna zima nie spowoduje wysypu 

szkodników w uprawach. 

Pan Żołnierz odpowiedział, iż jest trudno określić co przyniesie zbliżający się okres wegetacji 

po całkowitym braku ujemnych temperatur. Podkreślił, iż w wyniku obserwacji upraw 

rolnych nie zapowiada się źle. Jednak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników w 

uprawach należy zastosować środki ochrony roślin w celu osiągnięcia maksymalnej 

skuteczności przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i życia biologicznego. Poinformował, 

iż w stosunku do roku ubiegłego przyroda o miesiąc jest przyśpieszona, a w stosunku do lat 

wcześniejszych o dwa tygodnie. 

 

Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem co jest powodem, iż okres karencji na 

warzywa i owoce jest z tak dużą rozbieżnością na przykład pomidory i ogórki 3 do 5 dni, a 

winogron do 30 dni. 

Pan Żołnierz wyjaśnił, iż jest to spowodowane tym, iż poszczególny gatunek owoców posiada 

inny czas zatrzymywania się substancji czynnej.  

 

Pan Wiktor Barteczko zapytał gdzie można nabyć zeszyty w celu dokonywania wpisów 

o zastosowaniu środków ochrony roślin w uprawach rolnych. 

Pan Żołnierz wyjaśnił, iż przedmiotowe zeszyty można nabyć w Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie  z siedzibą w Strzelcach Opolskich bądź samemu prowadzić rejestr, 

w którym zostanie odnotowana informacja dot. nazwy użytego środka, dawkowanie, termin 

wykonania zabiegu temperatura powietrza. 
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Pan Rudolf Gajda zwrócił się z zapytaniem w sprawie wysokości mandatów za stosowanie 

niezgodnych środków ochrony roślin oraz czy rolnik powinien uszczegółowić przyczynę 

zastosowania środka ochrony. 

Pan Żołnierz poinformował, iż kary za zastosowanie niezgodnych środków w uprawach  

wynoszą w granicach 500 złotych. Ponadto zwrócił uwagę, iż  nie zastosowanie się do etykiet 

instrukcji jest również błędem. Przyczyną zastosowania środka ochrony dla danego gatunku 

rośliny jest własna obserwacja poprzez na przykład  ewentualny rozwój szkodnika  w 

uprawach.  

 

 

Ad. pkt 3 

 

Pan Wiktor Barteczko zwrócił się z zapytaniem w temacie zlikwidowanego ujęcia wody, 

a nadal istniejącej nieczynnej studni znajdującej się na prywatnym gruncie w miejscowości 

Dolna.  

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowy temat jest mu znany i w trakcie wyjaśnień. 

 

Nie poruszono innych spraw. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 


