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Protokół   II  Konwentu  Wójtów,  Burmistrzów  i  Starosty  Powiatu 
Piaseczyńskiego,  Piaseczno, 2 marca 2011 roku
Dnia 2 marca br. o godz,. 10.00 z Starostwie Powiatowym w Piasecznie rozpoczęły się 
obrady II Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Piaseczyńskiego.

Na spotkaniu obecni byli:
Jan Dąbek - Starosta Piaseczyński
Marek Gieleciński - Wicestarosta
Stefan Dunin - Członek Zarządu Powiatu
Zdzisław Lis - Burmistrz MiG Piaseczno
Andrzej Swat - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Piaseczno
Grzegorz Pruszczyk - Wójt Gminy Prażmów
Sylwester Chudzikowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska - Gmina Tarczyn
Radosław Przygodzki -  Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska - Gmina Tarczyn
Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminy Lesznowola
Bożenna Korlak - Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola
Marek Rutowicz - II z-ca Burmistrza Gminy Góra Kalwaria
Kazimierz Jańczuk - Burmistrz MiG Konstancin-Jeziorna

GOŚCIE-PRELEGENCI:
I. Temat: Gospodarka Wodna
- dr inż. Janusz RZEPKA – Koordynator Powiatowy ds. powodzi (tel. 601 39 39 97)
- Andrzej Daniluk Zastępca Dyrektora
Departament  Rolnictwa  i  Modernizacji  Terenów  Wiejskich  (DriMTW),  Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,  ul.  Skoczylasa  4,  03-469 Warszawa, 
tel. (22) 5979 700; (22) 5979 701 i (22) 5979 702; rolnictwo@mazovia.pl
Nadzór nad Departamentem R i M T W sprawuje Pani Marszałek – Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego - Janina ORZEŁOWSKA, ul. Jagiellońska 26 p. 239, 03-
719 Warszawa, tel. (22) 5907 807; faks: (22) 5907 872; e.orzelowska@mazovia.pl
(W. Z. M. i U. W.) w  WARSZAWIE ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa; tel. (22) 566 20 
00;  faks:  (22) 843 80 71; wzmiuw@warszawa.wzmiuw.gov.pl
Dyrektor  Naczelny  –  Jerzy  M.  Nasiadko;  tel.  (22)  566  20  24 
mjnasiadko@warszawa.wzmiuw.gov.pl
-  mgr  inż.  Piotr  Michaluk  -  Wojewódzki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych, 
Zastępca  Dyrektora  ds.  Eksploatacji,  tel.  (22)  566  20  40;  faks:  (22)  566  20  12  ; 
pmichaluk@warszawa.wzmiuw.gov.pl
- mgr inż. Jacek Podlewski, Główny Specjalista w Oddziale  Warszawskim W. Z. M. i U. 
W., tel. (22) 566 20 31; jpodlewski@warszawa.wzmiuw.gov.pl
- Marek Tarkowski Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
Inspektorat w Piasecznie; ul. Kościuszki 22; 05-500 Piaseczno; tel. (22) 756 73 04
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II. Temat: Gospodarka odpadami 
-  Michał  Korkozowicz  –  Prezes  Zarządu  REBA  –  Organizacja  Odzysku  S.A.;  ul. 
Kubickiego 19 lok. 16, 02-954 Warszawa, tel. (22) 550 61 08; biuro@reba.pl
- dr inż. Piotr Manczarski - Politechnika Warszawska, pok. 706; Pl. Politechniki 1, 00-
661 Warszawa, tel.  (22) 234 + wew. 5305; piotr.manczarski@is.pw.edu.pl

GOŚCIE:
Katarzyna Obłąkowska-Kubiak - Radna Powiatu Piaseczyńskiego
Leopold Śliwiński - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa powiatowego 
w Piasecznie
Wiesław Murawski - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego
Marian Winiarski - Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
Grzegorz Traczyk - dziennikarz gazety Kurier Południowy
Mariusz Kujaszewski - Piaseczyńska Telewizja Internetowa
Krzysztof Małyska - Piaseczyńskie RadioFlesh

Głównymi tematami spotkania były: 
1.  gospodarka  wodna,  przedstawienie  rezultatów  pierwszej  wizji  lokalnej 
przeprowadzonej  przez  Koordynatora  Powiatowego  Janusza  Rzepkę,  prelekcje 
zaproszonych gości
2. gospodarka odpadami na obszarze gmin, zadania gmin w tym zakresie, prelekcje 
zaproszonych gości; wnioski

Pierwszy punkt: 
wręczenie Deklaracji współpracy w ramach Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty 
Powiatu Piaseczyńskiego.

Drugi punkt:
Pan dr inż. Janusz Rzepka - Koordynator Powiatowy ds. powodziowych przedstawił 
swoje  zawodowe  przygotowanie  do  pełnienia  funkcji  Koordynatora  i  przedłożył 
zebranym wstępny raport  za okres 1 lutego -  28 lutego 2011 z lustracji  obiektów 
wodnych i urządzeń melioracyjnych na obszarze powiatu piaseczyńskiego. 
(materiały rozdane: 1. Sprawozdanie, 2. Współpraca gmin powiatu piaseczyńskiego; 
3. plan pracy dla gmin; Zadania kategorii S - nadzór specjalny) 
Pan  J.  Rzepka  stwierdził,  że  jego  celem  jest  natychmiastowe  przystąpienie  do 
budowania polderu zalewowego powiatu Piaseczyńskiego.  Jednocześnie wyznaczył 
priorytety  robót  konserwatorsko-serwisowych  urządzeń  wodnych  powiatu.  (Litera 
„S”).  Działania Koordynatora będą powiązanie z pracą wielu instytucji  i  jednostek, 
między  innymi  z  Wydziałami  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  i 
Architektury  urzędów  gminnych  i  urzędu  starostwa.  Koordynator  prosi  o  pomoc 
decydentów  gmin  i  powiatu  w  organizacji  bardzo  ścisłej  współpracy,  m.in.  w 
przygotowaniu mapy powiatu w skali 1:10 000, na której będą nanoszone najbardziej 
newralgiczne rejony zagrożone podtopieniami lub powodzią.
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Koordynator stwierdził, że dokonana przez niego wstępna analiza cieków wodnych i 
stopnia  ich  eksploatacji  przynosi  wnioski  bardzo  negatywne.  Powódź  musiała  się 
zdarzyć, ponieważ w powiecie NIE MA DROŻNYCH PRZEPUSTÓW.  Jest za to ogromna 
dysproporcja  między  piękną  architekturą  i  obrzydliwymi  ciekami  wodnymi, 
zapuszczonymi i brudnymi.
Poprosił o wniesienie do protokołu następujących działań obowiązkowych:
1. - udrożnienie przepustów;
2. - zamontowanie krat wlotowych po uzyskaniu atestu czystości (kategoria S)
3. - zajęcie się natychmiastową wycinką drzew i krzewów rosnących w rowach i 

korytach cieków wodnych (zwłaszcza na Jeziorce).
W trakcie późniejszych wypowiedzi Koordynator zwrócił uwagę na radykalną zmianę 
klimatu  (wysoka  intensywność  opadów)  i  jednocześnie  charakterystykę 
geomorfologiczną  obszaru  powiatu,  gleby  nieprzepuszczalne  (glina).  Czynniki  te 
opóźniają proces wsiąkania wody. Jeśli dodamy do tego zły stan urządzeń wodnych - 
otrzymamy  odpowiedź  na  pytanie:  dlaczego  obszar  powiatu  jest  podtopiony. 
Koordynator podkreślił także, że system wodno-melioracyjny powiatu był budowany 
w zupełnie innym celu -  w celu NAWODNIENIA pół uprawnych (gruntów rolnych). 
Okres suszy stał się jednak przeszłością. 
Burmistrz  Piaseczna  Zdzisław  Lis  przedstawił  zebranym  plany  gminy  Piaseczno 
czyszczenia rowów. Zabezpieczono na ten cel 4 mln złotych. Są rozpisane przetargi. W 
tym roku otwarty zostanie kanał Piaseczyńśki na wysokości placu Kisiela w Piasecznie. 
Będą  wykonywane  niezbędne  prace  modernizacyjno-konserwacyjne. 
HARMONOGRAM prac w gminie Piasecznie otrzymali wszyscy członkowie Konwentu.
Burmistrz  Konstancina-Jeziorny  Kazimierz  Jańczuk  zapytał  Koordynatora,  dlaczego 
kanał  Habdziński  nie  ma  ustalonego  administratora.  Pan  J.  Rzepka  obiecał,  że  to 
wyjaśni.  Dopiero  pod  koniec  Konwentu,  przedstawiciel  WZMiUW  Piotr  Michaluk 
stwierdził, że Kanał Habdziński jest urzdzeniem melioracyjnym i jako takie znajduje 
się w administracji WZMiUW, podkreślił jednak, że nie ma środków przewidzianych 
na konserwację tego kanału.
Starosta  J.Dąbek  postawił  tezę,  że  decydenci  gmin  i  powiatu  muszą  zając  się 
rozpracowaniem kwestii znalezienia środków finansowych i jednocześnie prawnych 
instrumentów działania. Jeśli WZMiUW nie dysponuje pieniędzmi, to może umożliwi 
samorządom lokalnym działanie w ramach lokalnych budżetów. Szczegółami zajmie 
się Koordynator Powiatowy.
Piotr Michaluk podkreślił, że WZMiUW jest jednostką samorządu wojewódzkiego. Ma 
zadania i obowiązki wynikające z prawa wodnego. Wykonuje zlecenia administracji 
rządowej  nie  otrzymując  na  ich  realizację  dostatecznych  środków  (podobnie  jak 
samorządy lokalne!) Zajmuje się konserwacją i modernizacją 670 km wałów ppow., 
25  pompowni,  1100  kanałów,  ponad  6  tys.  rzek.  województwa  mazowieckiego. 
Zaznaczył,  że  WZMIUW  może  się  zajmować  inwestycjami  służącymi  rolnictwu, 
natomiast gospodarka wodno-ściekowa miast - to nie jest ich przedmiot działania. 
Środków z Ministerstwa Rolnictwa nie można kierować na tereny miejskie.
Jacek  Podlewski  (WZMiUW  Oddział  Warszawski)  przedstawił  zebranym  kwesię 
finansów na rok 2011. Z wypowiedzi tej jasno wynika, że na każdy Inspektorat gminny 
jest  zarezerwowane zaledwie  65  tys.  złotych.  Z  wyłączeniem wałów ppow.,  za  tę 
sumę WZMiUW ma utrzymywać  urządzenia  wodne  i  melioracyjne.  Planowane są 
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dwie  duże  inwestycje:  1.  modernizacja  16  km  wałów  ppow.  na  terenie  gminy 
Piaseczno (+ Jeziorka); 2. przebudowa wałów w Górze kalwarii na odcinku 2,8 km. 
(Królewski Las.)
Jest już przygotowana dokumentacja.
Pieniędzy jest tragicznie mało, ale Marszałek województwa zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa o  środki  w wys.  20  mln.  złotych.  WZMiUW jest  gotowy do podpisania 
porozumień z gminami, które umożliwią współpracę, szybkie oczyszczenie cieków z 
drzew i krzewów.  Należy pamiętać, że od 2003 roku obowiązuje przepis zgodnie z 
którym za duże cieki typu Jeziorka odpowiada (RZGW) Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej. Prace szczegółowej melioracji są w gestii gmin.
Starosta J. Dąbek zwrócił się z prośbą o zapoznanie decydentów gmin i powiatu z 
harmonogramem przeglądów technologicznych podległuch WZMiUW-owi urządzeń 
wodnych. Szczegóły dopracuje Koordynator Powiatowy. 

Punkt trzeci:
Przedstawiciel REBA Organizacja Odzysku S.A.- Michał Korkozowicz stwierdził, że o ile 
problemy wodne  są  kwestią  „na  wczoraj”,  to  kwestia  radzenia  sobie  z  odpadami 
komunalnymi jest zadaniem „już na jutro”, gdyż nie tylko standardy unijne zmuszą 
nas do praktyk odzysku, ale i samo życie. Nie można żyć na składowisku śmieci. Opcja 
i cel naszych działań to uzyskanie stanu, w którym 50% odpadów będzie składowane 
a drugie 50% będzie materiałem do przetworzenia i uzyskania materiałów wtórnych. 
Statystyka  mówi  jasno:  powiat  piaseczyński  o  liczebności  około  160  tysięcy 
mieszkańców produkuje dzisiaj 45 ton odpadów (za 4 lata = 50 ton), jest to 5,10 % 
odpadów  aglomeracji  warszawskiej.  Ze  względu  na  to  powiat  kwalifikuje  się  do 
Mazowieckiego Planu Wojewódzkiego, w którym wyznacza się niezbędne z punktu 
widzenia opłacalności technologicznej minimum ilości produkowanych odpadów.
CEL:  likwidacja  ok.  600  składowisk,  zabezpieczenie  redukcji  odpadów 
biodegradowalnych  i  opałowych  do  roku  2013.   Jak  wyżej:  ½  odpadów  ma  być 
składowana, druga ½ - przetwarzana.
SZANSA nawiązania owocnej współpracy między wszystkimi samorządami i jeśli uda 
się  budowa  instalacji  odpadowej  (w  tym  spalarni)  na  20h  w  Górze  Kalwarii,  to 
możemy jednocześnie wystąpić o modernizację drogi krajowej nr 79.  W inwestycji 
odpadowej może też partycypować MPO.
dr  Piotr  Manczarski  podkreślił,  że  Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  jest 
obecnie  zmieniana,  przechodzi  II  czytanie  w  Sejmie  i  musi  być  podpisana  przez 
Prezydenta RP.
Zgodnie z zapisem zmianą, mają powstać Regionalne Instalacje, działające zgodnie z 
Wojewódzkim  i  Krajowym  Planem  Gospodarki  Odpadami  (PLAN  nie  ma  poziomu 
powiatu czy gminy). Gminy i Powiat muszą wejść w proces Regionalizacji Gospodarki 
Odpadami. Inne rozważania, że względów ekonomicznych  nie są brane pod uwagę, 
bo są nieopłacalne.
Wzorem organizacyjnym jest LEGIONOWO. Muszą powstawać zakłady zintegrowane, 
w których spalarnie są tylko częścią.  I choć od strony społecznej będziemy napotykać 
na  opór  -  musimy  drogą  konsultacji  i  promocji  pokazywać  ludziom,  że  dzisiaj  na 
śmiechach  się  ZARABIA.  OPŁATY  SKŁADOWANIA  ROSNĄ,  aby  unikać  drastycznych 
podwyżek transportu śmieci - trzeba te śmieci przerabiać.
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Co  tzw. Ustawa śmieciowa” oznacza dla gmin? Zmiany w tej ustawie zagwarantują 
gminom uzyskanie środków na realizację gospodarki odpadami, na współtworzenie 
systemów zintegrowanych. 
O wysokości opłat za wywóz śmieci od mieszkańców decyduje Rada Miejska, warto 
przy  okazji  pomyśleć  o  utworzeniu  i  wprowadzeniu  w  życie  programów 
motywacyjnych (np. segregujesz śmieci - płacisz mniej.)

Kończąc obrady Konwentu, Starosta zauważył, że ilość tematów podejmowanych na 
Konwencie  musi  podlegać  ograniczeniu  do  maksimum  dwóch.  Umożliwia  to 
uczestnikom  zabezpieczenie  czasu  na  niezbędną  dyskusję,  relacje  i  wymianę 
doświadczeń.  Uzgodnienia  szczegółowe  po  Konwencie  będą  podejmowane  w 
rozmowach bilateralnych ustalonych przez decydentów gmin i powiatu.  
Termin następnego spotkania ustalono na:  13 kwietnia 2011 roku, godz.  10.00, w 
Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno;  gospodarzem  III  Konwentu  będzie  Gmina 
Piaseczno i pan Burmistrz Zdzisław Lis.
 Zakończenie obrad II Konwentu nastąpiło o godz. 12.50.

Protokół sporządziła: mgr Danuta J. Samek, Gł. Spec. ds. Mediów i Publikacji Wydziału Promocji,  
Kultury  i  Sportu  Starostwa  Powiatowego  w  Piasecznie,  pok.  27;  Tel.  22 756  61  94;  
d.samek@piaseczno.pl

prepared by djs/st.p./pro
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