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POWIAT STR Z E LE C K I

Co mo¿na za³atwiæ w starostwie? Gdzie trzeba siê zg³osiæ? Do którego pokoju zapukaæ we w³asnej sprawie?
Wracamy do krótkiego przewodnika, publikowanego w pocz¹tkach ukazywania siê Powiatu Strzeleckiego.
Dzi zapraszamy na trzecie piêtro w budynku starostwa. Tu mieszcz¹ siê trzy wydzia³y, a jednym z nich jest:

Wydzia³ Rolnictwa i Ochrony rodowiska  RO
Pokój 309

Pokój 306
Naczelnik wydzia³u

Inspektor d/s rolnictwa, melioracji, rybactwa ródl¹dowego,
ochrony gruntów i przyrody

Jolanta Kusiñska
 nadzoruje pracê wydzia³u

Pokój 307
Inspektor d/s powietrza i ha³asu
Gabriela Kandora

- opiniowanie przedsiêwziêæ przed
wydaniem decyzji rodowiskowej,
- okrelanie dopuszczalnego poziomu ha³asu,
- pozwolenia na wprowadzanie gazów i py³ów do powietrza,
- przyjmowanie zg³oszeñ instalacji,
z których emisja nie wymaga pozwolenia.

- dopuszczanie reproduktora do rozrodu naturalnego,
- w przypadku nie wywi¹zywania siê
w³acicieli gruntów z ustawowego obowi¹zku utrzymywania w nale¿ytym stanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych ustalanie zakresu i terminu
wykonania tego obowi¹zku w gminach
: Izbicko, Jemielnica, Lenica, Strzelce
Opolskie,
- wydawanie kart wêdkarskich,
- prowadzenie rejestru sprzêtu do
po³owu ryb,
- wy³¹czanie gruntów z produkcji rolnej,
- rekultywacja gruntu,
- uzgadnianie decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
decyzji o warunkach zabudowy,
- prowadzenie rejestru zwierz¹t nale¿¹cych do gatunków podlegaj¹cych
ograniczeniom na podstawie przepisów
prawa UE.

Inspektor d/s oddzia³ywania inwestycji na rodowisko,
udostêpniania informacji o rodowisku

Waldemar £azarczyk

Inspektor d/s pozwoleñ wodnoprawnych i spó³ek wodnych

- ustalanie linii brzegowej,
- ustanawianie strefy ochrony bezporedniej ujêcia wody,
- ustanawianie stref ochronnych
urz¹dzeñ pomiarowych s³u¿b pañstwowych,
- wydawanie pozwoleñ wodnoprawnych na zwyk³e i szczególne
korzystanie z wód,
- nadzór nad spó³kami wodnymi.

Henryk Paluch

- opiniowanie przedsiêwziêæ przed
wydaniem decyzji rodowiskowej,
- udostêpnianie informacji o rodowisku i jego ochronie,
- prowadzenie publicznie dostêpnych wykazów danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o rodowisku i jego ochronie,
- prowadzenie Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Katarzyna £apczuk

Inspektor d/s lenictwa, ³owiectwa, melioracji i przyrody
Inspektor d/s odpadów

Iwona Pietrzyk-Skrobocz

- zezwolenia na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- prowadzenie rejestru dzia³alnoci
w zakresie zbierania , odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów dla posiadaczy odpadów zwolnionych z
obowi¹zku uzyskania zezwolenia na
prowadzenie dzia³alnoci w/w zakresie,
- zatwierdzanie instrukcji eksploatacji sk³adowiska odpadów,
- zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie zbierania odpadów przedsiêbiorcy prowadz¹cemu
punkt zbierania pojazdów.

Teodor Mróz

- prowadzenie nadzoru nad lasami
niestanowi¹cymi w³asnoci Skarbu Pañstwa , bêd¹cymi w³asnoci¹ osób fizycznych w gminach Kolonowskie i
Zawadzkie,
- wydawanie zgody na posiadanie i
hodowlê chartów lub ich mieszañców,
- wydzier¿awianie obwodów ³owieckich polnych,
- w przypadku nie wywi¹zywania siê
w³acicieli gruntów z ustawowego obowi¹zku utrzymywania w nale¿ytym stanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych ustalanie zakresu i terminu
wykonania tego obowi¹zku w gminach
: Kolonowskie, Ujazd, Zawadzkie,
- wydawanie zgody na wycinkê drzew
lub krzewów w odniesieniu do nieruchomoci bêd¹cej w³asnoci¹ gminy

Krokodyla
daj mi luby
dok. ze str. 1
Krokodyl to  Waszym zdaniem
 zupe³na abstrakcja? Niezupe³nie.
Nie tak dawno w wydziale rolnictwa
i ochrony rodowiska strzeleckiego
starostwa odebrano telefon z pytaniem, czy mo¿na zarejestrowaæ krokodyla. Ostatecznie jednak nikt siê
nie pokwapi³, by to zrobiæ, ale czy to
rzeczywicie oznacza, ¿e naprawdê
nikt siê na to nie zdecydowa³? Za to,
¿e ten i inne oryginalne pomys³y, które, mimo swojej wydawa³oby siê zupe³nej abstrakcyjnoci, nie zosta³y
wcielone w ¿ycie, nikt nie móg³by daæ
g³owy.
A jakie egzotyczne zwierzêta
widniej¹ w strzeleckim rejestrze?
Zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowi¹ ptaki, a wród nich  naprawdê
oryginalne i rzadkie papugi: rozella
bia³olica i królewska, aleksandretta
wiêksza, ¿ako, papuga kozia, konura
jendaj, wiergotka seledynowa; z pawi
 z³oty, ba¿anty: czerwony i olniak
himalajski. Sporo jest równie¿ ¿ó³wi:
stepowy, obrze¿ony, grecki, egipski,
pustynny, iberyjski; kilka wê¿y, m.in.
pyton królewski i tygrysi. Nawet legwan zielony. Tyle oficjalne rejestry.
Nie oznacza to, ¿e nie nikt nie hoduje
innych, nawet gronych dla w³asnego (i pozosta³ych domowników)
¿ycia zwierzaków.
Zreszt¹ nawet najbardziej oryginalne pomys³y wpisuj¹ siê doskonale w tradycje powiatu: przecie¿
pierwszy Tiergarten utworzony zosta³ w okolicach dzisiejszego zameczku w Zawadzkiem (DPS) ju¿ w latach 20. XIX wieku, a jego usytuowanie mo¿na zobaczyæ m.in. na
mapie z 1827 r.

W³ochata
egzotyka w
zasiêgu rêki
dok. ze str. 5
Dziur nie zrobi³ (ale na przyk³ad w
plastiku o gruboci 1,5-milimetra 
móg³by) i nie uciek³. Na szczêcie te¿,
choæ jest to gatunek jadowity, jego
jad nie jest silny. Za to jest go du¿o, a
rany zadane tak pokanymi szczêkoczu³kami s¹ doæ g³êbokie.
- Mnie akurat nie zdarzy³o siê nigdy uk¹szenie  mówi pan Piotr  ale
te¿ w ogóle nie biorê paj¹ków do rêki,
choæ inni hodowcy nie wahaj¹ siê
przed tym.
- Jak czyci pan terraria?
- Ustawiam jedno przy drugim,
czekaj¹c a¿ paj¹ki same przejd¹ z jednego do drugiego. One stanowi¹ pewne
niebezpieczeñstwo dla cz³owieka, ale
z drugiej strony  cz³owiek dla nich
jest równie¿ niebezpieczny: mo¿e
uszkodziæ ich chitynowy pancerzyk.
- Co jedz¹?
- Niezale¿nie od gatunku (naziemne, podziemne, nadrzewne) g³ównie
¿ywy pokarm: larwy much, wierszcze, m¹czniki, karaczany, szarañcze.
Samice mog¹ jednak nawet przez dwa
lata obywaæ siê bez jedzenia, musz¹
mieæ za to dostêp do wie¿ej wody.
- A wystrój terrariów?
- Ptaszniki podziemne powinny
mieæ zapewnion¹ doæ grub¹ warstwê
ziemi (najlepiej torfu), tego nie powinno te¿ zabrakn¹æ dla innych gatunków, bo wszystkie lubi¹ kopaæ.
Rolinki natomiast wystarcz¹...
sztuczne.
m.g.

