
Protokół nr 17/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 25 czerwca 2014 r.  

 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który powitał 

wszystkich członków komisji oraz przybyłych gości.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z problematyka leśną i łowiecką.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Kolejno Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek 

– Kierownik RIK, która poinformowała, że na terenie gminy swoje rejony łowieckie ma 7 Kół 

Łowieckich. Kontynuując Pani Kierownik oznajmiła, że rola Gminy w całej działalności 

łowieckiej sprowadza się do udzielania informacji, np. w przypadku powstałej szkody, rolnik 

może z naszej strony internetowej pobrać druk wniosku o odszkodowanie. Kontynuując Pani 

Kaczmarek oznajmiła, że wszelkie sprawy między rolnikiem, a Kołem Łowieckim 

o odszkodowanie toczą się poza Gminą, jednak w przypadku niewypłacenia przez Koło 

odszkodowania, rolnik może wystąpić do gminy o przeprowadzenie negocjacji. W tym 

miejscu Pani Kaczmarek oznajmiła, że w ubiegłym roku doszło do takich negocjacji 

w wyniku których rolnik otrzymał odszkodowanie w kwocie przez niego żądanej. 

Kontynuując temat Pani Kierownik nawiązała do problematyki leśnej i oznajmiła, że teren 

gminy obejmuje swoim zasięgiem Nadleśnictwo Bełchatów i Złoczew. Współpraca między 

gminą, a Nadleśnictwem dotyczy sytuacji, kiedy Gmina płaci za dzierżawę ich gruntów np. 

pod sieć wodociągową. Ponadto Pani Kierownik oznajmiła, że dużo lasów rośnie przy 

naszych drogach gminnych i często Gmina występuje do Nadleśnictwa o wykonanie 

przycinki. Takie prośby są zawsze chętnie spełniane, oznajmiła Pani Kierownik. Natomiast 

zalesienia działek prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wnioski są 

dostępne również w Urzędzie Gminy) pod warunkiem, że działka ma takie przeznaczenie 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu Pani 

Kaczmarek poinformowała, że nawet wycinając drzewa z własnego lasu należy mieć 

zezwolenie wydane przez leśniczego. W tym miejscu Pani Kaczmarek poinformowała, 

że stosowne wnioski o wycinkę są do po 

Pani Kierownik oświadczyła, że Gmina w ciągu roku wydaje ok. 300 zezwoleń na wycinkę 

drzew na działkach budowlanych, jednak w przypadku, gdy wnioskodawcą jest 

przedsiębiorca lub instytucja to ma zastosowanie warunkowa opłata polegająca na tym, że 

jeżeli po przeprowadzonej wycince nie wykonano nowych nasadzeń, to należy uiścić 

stosowną opłatę.  

 

 



W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan Marek 

Jaros –Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna      Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

 

Marek Jaros 
 


