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Protokół nr 6/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 19 marca 2015 r. w godz. od 14.00 do 15.15  

w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie  

 

*   *   *  

 

      W posiedzeniu komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności stanowiącej załącznik 

nr 1 do protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik  

nr 2 do protokołu. 

 

       Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda, który 

powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną tematykę posiedzenia. 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Ocena sytuacji w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie powiatu. 

2. Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie  

powiatu jarocińskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – zaczęliśmy posiedzenie o godzinie 12:00, które miało 

miejsce w związku z oceną sytuacji przeciwpowodziowej na terenie gminy Żerków. Pojechaliśmy 

ocenić stan wałów przeciwpowodziowych. Ewentualne spostrzeżenia co do funkcji ich i przebiegu 

wód stwierdzić można, że wody znajdują się w strefie stanów średnich i miejscami w strefie stanów 

niskich. Sytuacji bezpośredniego wylewania wody nie ma. Stwierdziliśmy również, że gleba jest 

stosunkowo przesuszona, w wielu miejscach chodziliśmy w obuwiu wyjściowym i zarówno gleba 

jak i budząca się powoli roślina jest zdolna d przyjęcia dużej ilości wody. Bezpośrednie zagrożenie 

wylania nie występuje nawet, gdyby wystąpiły kilkudniowe opady atmosferyczne. Zapoznaliśmy 

się również z magazynem przeciwpowodziowym, który znajduje się przy OSP w Komorzu 

Przybysławskim, jest to magazyn, który jest prowadzony w sposób właściwy. Ma on również 

zabezpieczenia związane z sytuacją przeciwpowodziową, znajduje się tam łódź, skompletowane 

worki, w każdej chwili można je napełnić piaskiem i budować umocnienia w razie zaistnienia 

potrzeby. Dzięki staraniom władz powiatowych udało się zakupić ubrania przeciwpowodziowe  

w celu umożliwienia dokonywania obchodów oraz działań przeciwpowodziowych i ratunkowych  

w razie bezpośredniego zagrożenia. Stwierdziliśmy, że istnieje potrzeba, aby w tym magazynie 

przeciwpowodziowym znalazł się namiot taki termiczny przeciwpowodziowy, w przypadku 

zagrożenia, potrzeby przechowania ludzi czy nawet krótkotrwałej ewakuacji. Stąd jest taki wniosek 

do Zarządu Powiatu, aby podjąć starania celem pozyskania namiotu termicznego dla magazynu 

przeciwpowodziowego przy OSP w Komorzu Przybysławskim? Kto jest za tym, aby taki wniosek 

przyjąć? 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – następnie dokonaliśmy obchodu w rejonie wału 

przeciwpowodziowego rzeki Prosna. Tam na miejscu stwierdziliśmy, co jest potwierdzone 

materiałem fotograficznym wykonanym przeze mnie, że rzeka Prosna zaczyna zmieniać koryto 

przesuwając się w lewą stronę swojego biegu w stronę wałów przeciwpowodziowych. Skutkuje to  

z jednej strony, że minimalnie brzeg przybywa, jest piasek nanoszony, natomiast duże obrywiska 

się tworzą od strony lewej, od strony pól uprawnych, które znajdują się pomiędzy wałem 

przeciwpowodziowym, a rzeką. Jak i również z jednym z meandrów zbliżanie rzeki Prosny 

następuje dość gwałtownie i sukcesywnie w stronę wałów przeciwpowodziowych. Stąd Komisja 

uznała, że potrzebne są działania Zarządu Powiatu oraz wystąpienie z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego spowodowanie umocnień brzegów lewej 

strony koryta rzeki Prosny poprzez założenie faszyn, wbudowanie palisad drewnianych, a jeśli 

można zamontowanie konstrukcji betonowych. Czy są uwagi do sprecyzowanego przeze mnie 

wniosku? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – to tyle, jeśli by chodziło o takie najogólniejsze 

spostrzeżenia dotyczące naszego wyjazdu. Istnieje jeszcze potrzeba, żeby odwiedzić koryto Lutyni 

niektórych miejscach jest utrudniony dostęp. Zapowiedziałem, że z osobami zainteresowanymi tam 

jeszcze wybiorę się osobiście, bo to jest dłuższy spacerek. Jeżeli chodzi o następną tematykę 

posiedzenia to mam taką uwagę, że do Komisji Rolnictwa zostało skierowane pismo  

od mieszkańców osiedla Ługi z właściwymi podpisami. Z uwagi na to, że są obecni mieszkańcy 

zainteresowani bezpośrednio tym problemem i nie chciałbym ich przetrzymywać do końca 

posiedzenia. Chciałbym tą tematykę w sposób właściwy, rozsądny omówić i podjąć zdecydowane 

stanowisko. To miała by być zmiana w naszej tematyce. Następnie odczytał pismo. Pismo stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Drodzy Państwo zapoznałem się z materiałem, które trafiło do Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest to pokaźna ilość materiału dowodowego skopiowana i z tego 

co przeczytałem procedura przedłuża się nadal, Pan Bazelak uprawia tam proceder, byłem kilka dni 

temu obejrzeć jak to rzeczywiście wygląda, załadowane tiry przy ul. Sadowej stoją, odwiedzałem 

również okolicę. Nie wiem czy jestem tak bardzo wrażliwy, ale czułem się nieprzyjemnie, a nawet 

mnie głowa rozbolała, po czym następnie udałem się do domu, żeby środki przeciwbólowe wziąć. 

Zapach nieprzyjemny i dokuczliwy dla mieszkańców tam występuje. Najgorsze z tego wszystkiego 

co zauważam, że widzę ogólną niemoc, że się robi co chce, ludzi się truje, pozwolenia się nie 

posiada. Naczelny Sąd Administracyjny wiążącego wyroku nie wydał, a ludzie tam cierpią  

i okazuje się, że albo niektórzy udają, że sprawy nie ma, poczekamy co sąd zdąży wydać,  

a tymczasem proceder kwitnie niezgodnie z prawem z tego co tutaj jest opisane. Z tego co wynika 

załączonych plików. Nie dziwię się, że Państwo szukają jakiekolwiek rozwiązania, żeby ich nie 

podtruwano, żeby nie zanieczyszczano środowiska zwracają się do nas, jako do resortowej Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Patrząc ze swojego punktu widzenia jestem oburzony zaistniałą 

sytuacją a już jako ekolog to w szczególności. Mam takie pytanie czy ktoś z państwa przybyłych 

gości, chciałby coś uzupełnić do tego?  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – to co w tym piśmie wystosowaliśmy to myślę, że w zupełności zostało 

opisane. Chciałabym dodać, że my w takim środowisku żyjemy od 2006 roku, bo ten Pan tak się 

tam rozpanoszył, że nie słucha naszych argumentów, on twierdzi, że nie ma zakazu, że może robić 

to co chce. A my do zapachu mamy się przyzwyczaić. Mało tego, ten Pan ma możliwość 

pozostawiania tych świeżo narzuconych podkładów w Koźminie ten pan nie utrudnia, z tego 
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powodu, że mu wozi pozostawiania, żeby nam nie utrudniał. Ten Pan Bazelak nie korzysta z tego. 

Dzisiaj jadąc tutaj już stały trzy transporty.  

 

Radny K. Matuszak – na czym polega ten cały interes? 

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – polega na tym, że Pan z jakiegoś miejsca bierze bele.  

To jest transport.  

 

Radny K. Matuszak – to chodzi o to, żeby nie stawał na tej drodze tak?  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – żeby nie stawał na tym placu. Twierdzi, że jest właścicielem i może 

tam robić co chce. 

 

Druga Mieszkanka Osiedla Ługi – ale on nie ma tam pozwoleń.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – gmina wydała odmowę. Teraz jest w NSA sprawa.  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – trzy razy zwracał się do Burmistrza o wydanie pozwolenia.  

 

Radny K. Matuszak – chodzi o to, że te samochody tam stają i jadą dalej.  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – kwestia weekendów, ten transport stoi, bo dopiero wywożony jest  

z niedzieli na poniedziałek. Inni korzystają ze swoich ogródków, a my nie możemy.  

 

Druga Mieszkanka Osiedla Ługi – tak samo jest w tygodniu, na przykład przyjeżdżają w południe 

i wyjeżdżają o godzinie 24 w nocy. 7 tirów wypełnionych tymi podkładami nasyconymi i to nie jest 

tak, że wszystkie te samochody wyjeżdżają od razu. Tylko przyjeżdżają kierowcy, odpalają 

samochód, który chodzi przez 10 – 15 minut, wyjeżdża tym tirem, przyjeżdża następny kierowca. 

To tak trwa od 24 do 5 rano i tak jest co noc. Mieszkam 30 m od tego miejsca, jestem wybudzana 

za każdym jednym samochodem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przypomnę, że oleje kreozotowe mogą zawierać 

substancje rakotwórcze, jest uważany za substancję wysoko niebezpieczną, wymienianą  

w przepisach prawnych. W tym miejscu gromadzenie chwilowe podkładów kolejowych nie 

powinna mieć miejsca w zwartej zabudowie mieszkalnej.  

 

Radny K. Matuszak – Panie Przewodniczący, to już nie pierwsza taka interwencja mieszkańców, 

w ostatnim czasie, gdzie na terenie nie przeznaczonym do tego ktoś prowadzi działalność  

i to szkodliwą dla otoczenia. Z tego pisma, które żeście Państwo przysłali wyłania się taka niemoc 

wszystkich szczebli samorządu, administracji publicznej. Taka spychologia, żeby tylko samemu 

decyzji nie podjąć. Problem polega na tym, że w naszym kraju się stało tak, że każdy myśli, że 

można robić co się żywnie podoba, bo jest na swoim ogródku. W przypadku mojej działalności 

zawsze tak było, że są pozwolenia, ktoś te pozwolenia wydaje, że w tym miejscu wolno, w tym nie 

wolno. Samowola budowlana? 

 

Druga Mieszkanka Osiedla Ługi – tak.  

 

P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska – sprawa przez Wydział 

Budownictwa i Środowiska była badana w roku 2011, od początku wątpliwości budziła kwestia  

z planowaniem przestrzennym i  decyzjami budowlanymi. W związku z powyższym na podstawie 
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wstępnych ustaleń skierowano wystąpienia do Burmistrza i do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Tutaj wyraźnie należy wskazać, że Powiatowy Inspektor wydał nakaz rozbiórki tego 

parkingu. W tej chwili jest to samowola budowlana, było odwołanie i Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego tą decyzję podtrzymał o rozbiórce. Mamy decyzję ostatecznie.  

Problem polega na tym, że została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 

który może wstrzymać decyzję Powiatowego Inspektora i to niestety zrobił do czasu rozpatrzenia 

sprawy. W związku z powyższym mamy decyzję ostateczną, ale można ją wykonać, zmusić do 

postępowania egzekucyjnego Pana Bazelak i trzeba powiedzieć, że są ręce związane, bo każda inna 

procedura administracyjna z innych przepisów jest na samym wstępie z wadą, bo mamy  

do czynienia z samowolą. Jest decyzja i tylko kwestia rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd. Nie 

wiem czy jest możliwość, żeby to przyspieszyć, bo tutaj jest sedno, możemy wszystkie przepisy 

przywołać, ale jeżeli Pan Bazelak odwoływał się od tej decyzji to to samo będzie robić  

z następnymi. Kodeks postępowania administracyjnego wręcz narzuca zawieszenie postępowania, 

jeżeli mamy taką decyzję Powiatowego Inspektora, że tam tego parkingu nie powinno być.    

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – to było rozpatrywane pod względem administracyjnym, ale nikt się 

nie zagłębia w uciążliwość dla mieszkańców. Ktoś powinien podejść do tematu, że to zagraża nam 

mieszkańcom, małym dzieciom.  

 

P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska – drugi aspekt, który tutaj się 

przewija z zakresu ochrony środowiska, ta uciążliwość niestety w przepisach prawnych jest 

normowana. W związku z powyższym wszystkie interpretacje odsyłają do kodeksu cywilnego, 

czyli Państwo by musieli osobną sprawę założyć Panu Bazelakowi. Jest taka możliwość  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – ta sprawa jest  

w NSA i z tego co wiem prokurator apelacyjny nadzoruje to, ale nie ma rozpoznania ostatecznego 

sprawy i wyroku.  

 

Radny W. Kwaśniewski – w Polsce nie ma norm na „smród”, ale na skład chemiczny powietrza 

jest. W związku z tym należy wykonać badania ile substancji chemicznej szkodliwej w powietrzu 

jest. Ja Państwa zupełnie rozumiem, jestem znany z tego, że jestem liberałem, jeśli chodzi  

o działalność gospodarczą i to nie od dzisiaj. Natomiast chodzi o coś innego. Permanentne działanie 

od wielu lat na zdrowie tych co w koło mieszkają. Mam jedno pytanie jaka duża jest ta działka?  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – troszeczkę mniej jak pół hektara.  

 

Radny W. Kwaśniewski – to jest w środku osiedla. Rzecz jest tego typu, że właściciel firmy 

transportowej prowadzi kontrakt na stałe przewozy podkładów kolejowych, fajnie, że ma, zatrudnia 

ludzi to też trzeba szanować, ale prawda jest taka Burmistrz Jarocina nie dał warunków  

na zabudowę, czyli ocenił sytuację według mnie poprawnie. Jest sytuacja tego typu, że osoba 

prowadząca ten transport powinna szukać sobie innego miejsca na bazę transportową, nie  

na miejsce zamieszkania, nie na zmianę profilu, tylko po prostu na inną lokalizację dla bazy 

transportowej. Jeśli chodzi o postępowanie administracyjne, to w życiu swoim sam doświadczyłem 

wielokrotnie, że jeśli ma się dobrego prawnika to można ciągnąć w nieskończoność. Z tymże, chcę 

tu powiedzieć jasno, że każda decyzja może dostać rygor natychmiastowej wykonalności  

a, w szczególności decyzje nadzoru budowlanego. Jeżeli by mi się chałupa na łeb waliła to będę się 

odwoływał do NSA? Nie. Inspektor Nadzoru przykłada pieczątkę, że rygor natychmiastowej 

wykonalności. Uważam, że w tej sytuacji należałoby z tego skorzystać. Dziękuję.  

 

Radny K. Matuszak  - wystarczy stawić znaki zakazu wjazdu na drogę osiedlową.  
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – z pozycji Komisji 

ja bym proponował wniosek taki, aby na drodze gminnej przy ulicy Sadowej ustawiono zakaz 

wjazdu pojazdów ciężarowych co doprowadzi do wyeliminowania szkodliwego procederu. 

 

Radny W. Kwaśniewski – w życiu nie.  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – czy ten znak ogranicza osoby spoza ulicy?  

 

Radny K. Matuszak  - dotyczy wszystkich.  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – właściciele na danej ulicy chyba mogą. 

 

Radny J. Zegar – dojazd do każdej posesji w razie przywiezienia czegoś musi dojechać.  

 

Druga Mieszkanka Osiedla Ługi – nam nie chodzi o to, żeby temu panu utrudniać tą działalność 

tylko o to, żeby nie przywoził tych samochód z podkładami kolejowymi zwłaszcza, że ten Pan nie 

ma w tym miejscu pozwoleń.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – powinna 

wkroczyć Policja, Prokuratura i do widzenia. Tak powinno być.  

 

Mieszkanka Osiedla Ługi – poprosiliśmy Straż Miejską o interwencję, Pan Bazelak powiedział 

Straży, że jeżeli nie dostanie czegoś na piśmie, to on nie zaprzestanie swojej działalności na  

tej działce.  

 

Druga Mieszkanka Osiedla Ługi – wzywaliśmy w nocy Policję, bo był hałas kilka razy, to Policja 

później na nas, że bez podstawnie wzywamy, bo to jest nadużycie. Oni jadą do pracy i oni muszą 

odpalać te samochody. Najbardziej nam chodzi o ten hałas w nocy i o ten zapach, który jest cały 

czas, latem nawet okna nie idzie otworzyć.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – wniosek, 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu celem podjęcia działań  

w celu wyeliminowania procederu zanieczyszczania środowiska i szkodzeniu zdrowiu 

mieszkańców i życiu przy ulicy Sadowej prowadzonej przez proceder Państwa Bazelak.  

 

Radny W. Kwaśniewski – nic więcej nie możemy zrobić.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – w różnych innych 

sprawach, z różnymi osobami rozmawiałem co Komisja może, że jest ten charakter opiniujący, ale 

jest. My widzimy zło, które nadal trwa w majestacie prawa czy bezprawia i ludzie na tym cierpią  

i to nie jedna czy dwie osoby, ale jest to zjawisko powszechne. Dlatego Komisja Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska zwraca się do Zarządu Powiatu celem podjęcia działań, w celu 

wyeliminowania szkodliwego procederu prowadzonego przez Państwo Bazelak przy ulicy Sadowej 

w Jarocinie. Kto jest za tym wnioskiem?  

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Przewodniczący jeszcze bym proponował uzupełnić, aby tutaj 

określić bliżej ten proceder. 
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Ad.pkt.1 

P. W. Regulski, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jarocinie – 

przedstawił ocenę sytuacji w zakresie zagrożeń przeciwpowodziowych na terenie powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo.  

 

Komisja informację przyjęła.  

 

Ad.pkt.2 
P. R. Hyżorek, Kierownik Biura Powiatowego WIR w Jarocinie – przedstawił ocenę aktualnej 

sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo.  

 

Komisja informację przyjęła.  

 

Ad.pkt.3 
P. G. Telega, Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Jarocinie – przedstawił informację o stanie 

realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie  powiatu jarocińskiego. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. 

Zestawione tutaj wszystko ciekawie się słucha, dobry materiał poglądowy.  

Przypomniało mi się jeszcze, że Komisja ma jeszcze jeden wniosek do przyjęcia. Komisja 

wnioskuje do Zarządu Powiatu celem podjęcia niezbędnych działań w zakresie uporządkowania  

i czyszczenia rowów przydrożnych na terenie powiatu przy drogach powiatowych. W związku   

z potrzebą należytego odpływu wód i udrożnienia, usprawnienia funkcji rowów przydrożnych.  

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty.  

 

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - przedkładam  

do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu 

na 2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

P. T. Fuczyło, Główna Księgowa – omówiła zmiany w budżecie na 2015 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo 

otwieram dyskusję? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

Kto z członków komisji jest „za” przyjęciem proponowanych zmian w zakresie działania Komisji? 

Głosujemy. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie ma. Kto się „wstrzymał”? Nie ma. 
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W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 
Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


