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Protokół  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy, odbytego w dniu  

17 stycznia 2017 r. 

 

 Komisja obradowała w pełnym składzie. Z listy osób zaproszonych 

uczestniczyli: Stypa Sebastian – doradca PODR oraz Agnieszka Zygmunt – insp. Urzędu 

Gminy. 

Tematyka obrad: 

1. Ocena sytuacji w rolnictwie na terenie gminy pod potrzeby sesji Rady Gminy 

Niwiska. 

2. Ocena gospodarki łowieckiej na terenie Gminy Niwiska w oparciu o opinie rolników 

i doświadczenia własne. 

3. Degradacja terenów rolnych i leśnych przez bobry. 

4. Ochrona środowiska w aspekcie zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym – 

analiza i propozycje działań. 

 

 Obradom przewodniczył pan Stanisław Bryk. Na wstępie – zgodnie z 

propozycją przewodniczącego komisji, pani Zygmunt zapoznała ze zmianami ustawy  

o ochronie przyrody. Nowa ustawa obowiązuje od 1 stycznia, wszystkie osoby 

fizyczne mogą dokonywać wycinki drzew (niezależnie od obwodu) bez zezwolenia na 

cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenia muszą 

uzyskiwać przedsiębiorcy. Jeżeli chodzi o lasy prywatne – obowiązują dotychczasowe 

przepisy. Pani Zygmunt poinformowała, iż informacje w tym zakresie umieszczono na 

stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. 

 W dalszej części komisja zajęła się problematyką smogową. Zagrożenie 

smogowe na naszym terenie nie jest takie wielkie, ale bardzo zadymione są 

Warszawa, Kielce, Kraków, w zasadzie całe woj. małopolskie i część woj. śląskiego.  

W atmosferze występują szkodliwe związki: tlenki węgla, tlenki siarki, węglowodory 

aromatyczne, tlenki azotu i inne. Na podkarpaciu przyczynami zanieczyszczenia są 

kiepskie gatunki węgla, piece nieodpowiedniej jakości, samochody bez filtrów, 

ciągniki starego typu. Ochrona środowiska spoczywa na władzach lokalnych - takie 

stwierdzenie wypowiadane jest w telewizji regionalnej. Zdaniem radnego Bryka 

władze lokalne nie mają takich narzędzi oraz środków finansowych, by mogły 

problem rozwiązać. Na naszym terenie szansą jest stosowanie drewna opałowego. Na 

dzień dzisiejszy ceny drewna uległy obniżce. Fachowcy wypowiadają się, że szansą 

byłyby małe wiejskie biogazownie. Z jednej strony wytwarzałyby ogrzewanie czy  

prąd, z drugiej strony spalałyby biomasy, które produkuje rolnik. 

 Pan Stypa podał przykład mający miejsce w woj. podkarpackim dot. 
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funkcjonowania biogazowni, która w roku 2016 przyniosła 1,5 mln straty. Nowa 

ustawa, która weszła jest niekorzystna zarówno dla fotowoltaiki jak i biogazowni  

z uwagi na niskie ceny. 

 Zdaniem radnego Magdy na pewno się to opłaca, tylko w tym zakresie rząd nic 

nie robi. Na naszym terenie sprawy fotowoltaiki toczą się 3 – 4 lata i ciągle nic nie 

wiadomo. Jeśli jest smog, wszyscy się trujemy, trzeba dać ludziom panele i będziemy 

zdrowsi – powiedział radny. 

 Pan Sebastian Stypa stwierdził, że ustawa, która weszła w życie z dniem  

1 lipa 2016 roku jest bardzo korzystna dla małych producentów i to już działa. 

Aktualnie nabór wniosków jest dopiero w lutym, składanie wniosków – do marszałka. 

 Radny Bryk zauważył, że zmieniło się troszeczkę podejście rządu do 

fotowoltaiki ponieważ uznano, że fotowoltaika jest troszeczkę zawodna. Zdaniem 

radnego ona jest potrzebna, tylko musi być połączona z wieloma innymi czynnikami, 

przede wszystkim ociepleniem domu, termomodernizacja itd. 

Radny uważa, że zamiast wydawać pieniądze na jakieś przyjęcia, zabawy, to lepiej by 

było dofinansować zakup kotła do ogrzewania domu dla rodzin biednych (po 

spełnieniu określonych warunków). Wiadomym jest, że w budżecie nie znajdzie się 

tyle pieniędzy, ale sukcesywnie – powoli można by to robić. To jest działanie, którego 

nikt nie rozwiąże od ręki. W rządzie mówi się, że producenci kotłów będą musieli 

produkować kotły o wysokiej wydajności. Jednocześnie sprzedawcy opału (węgla) 

będą musieli informować o rodzaju i kaloryczności węgla. Radny dodał, że w skali 

kraju z tytułu smogu umiera ok. 47 tys. ludzi rocznie. Nawet z tego tytułu władze 

państwowe jak też samorządowe muszą coś robić, żeby to ograniczyć. 

 Zdaniem komisji powinna nastąpić obniżka cen drewna opałowego przez lasy 

państwowe. Polityka państwa powinna iść w tym kierunku, ponieważ lasy państwowe 

gospodarują  majątkiem całego narodu. Drugim rozwiązaniem to wspieranie 

alternatywnych źródeł energii, produkcja pelletów, w większym stopniu 

wykorzystanie biomasy, przede wszystkim obniżka cen gazu. 

 Członkowie komisji sygnalizowali, że pewnym rozwiązaniem byłyby dopłaty do 

wymiany kotłów, ale samorządów nie będzie na to stać, gminy wiejskie nie udźwigną 

takiego ciężaru. Ponadto nie każdy właściciel pieca będzie chciał go zmieniać. Można 

by o tym pomyśleć przy nowych budowlach, zacząć od biedniejszych rodzin. 

 Z kolei komisja zajęła się oceną gospodarki łowieckiej. Komisja Rolnictwa 

krytycznie ocenia szacowanie szkód łowickich przez przedstawicieli kół łowieckich. 

 Z roku na rok wzrasta ilość zwierzyny łownej, przyjęte plany odstrzałów są stanowczo 

za niskie w stosunku do ilości zwierzyny. Nowa ustawa prawo łowieckie nie 

funkcjonuje, utknęła na etapie legislacyjnym Sytuacja ta powoduje, że rolnicy na 

terenie gminy rezygnują z prowadzenia działalności rolniczej, gdyż proponowane 

stawki odszkodowań są śmieszne to znaczy nie odzwierciedlają w żadnym stopniu 

założenia uprawy oraz doprowadzenia gleby do stanu pierwotnego. Komisja apeluje 
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do wójta, aby przy opiniowaniu nowych planów łowieckich zwiększono liczbę 

odstrzałów na zwierzynę łowną. 

 Kolejny temat – degradacja terenów rolnych leśnych przez bobry. Wg 

rozeznania komisji bobry występują w Niwiskach, Hucinie i Kosowach. 

Pani Zygmunt złożyła informację w tej kwestii. Na terenie gminy Niwiska od 2008 do 

2016 roku w dwóch miejscowościach wystąpiły szkody spowodowane przez bobry. 

Wypłacona kwota odszkodowania wyniosła 5550 zł., natomiast rzeczywiste koszty są 

kilkadziesiąt razy wyższe.  W roku ubiegłym Koło Łowieckie Borek  upolowało 3 szt. 

bobrów, Łoś – 0.  

 Zdaniem komisji rzeczywiste koszty są kilkadziesiąt razy wyższe. Zdaniem 

Komisji konieczne byłoby przesiedlanie rodzin tego gatunku na inne tereny, 

ewentualnie ograniczenie liczby tej populacji. 

 Sprawa zakrzaczeń – pani Zygmunt omówiła działania Urzędu Gminy w tym 

zakresie. Jesienią były kontrole, część osób się dostosowała, niektórzy odmawiają 

wykonania. 

 Zdaniem komisji sytuacja porastających krzakami poł lepszych klas 

bonitacyjnych w gminie Niwiska jest skomplikowana z uwagi na to, że pozostali 

rolnicy maja utrudniona uprawę swoich gruntów sąsiadujących z tymi działkami. Wójt 

gminy Niwiska powinien zwiększyć aktywność polegającą na wzywaniu posiadaczy 

gruntów do usunięcia tych zakrzaczeń i zachwaszczeń, a w przypadku braku reakcji -

wprowadzić wykonanie zastępcze. 

 Oceniając sytuację w rolnictwie na terenie gminy komisja określiła mocne i 

słabe strony. 

 Mocne strony: 

- niski poziom nawożenia mineralnego, 

- niski poziom oprysków, 

- niski poziom stosowania środków chemicznych, 

- czyste powietrze. 

 Słabe strony: 

- brak stabilizacji cen, 

- rozdrobnienie gospodarstw, 

- małe działki położone w różnych miejscach, 

- nieskuteczna gospodarka łowiecka, 

- brak zbytu na produkty rolnicze, 

- brak odpowiedniej infrastruktury suszarniczo – skupowej. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono posiedzenie 

komisji. 

                                 Protokolowała: 
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