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KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 03.02.2016 r. 

 

RG.0012.KR.2.2016 

 

Protokół Nr 2/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

odbytego w dniu 3 lutego 2016 roku  

w sali narad nr 10 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

____________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył przewodniczący komisji Pan Jarosław Budny 

udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Waganiec Jarosław Różański, Inspektor ds. rolnictwa 

i ochrony środowiska Wojciech Mańkowski oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

Lista obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J. Budny - o godzinie 9
00

 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu 

gości i członków komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych 

uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Jarosław Budny – przewodniczący Komisji 

2. Ewa Pietrus – z-ca przewodniczącego komisji 

3. Marcin Misiak- członek komisji, 

4. Radosław Zwierzchowski – członek komisji. 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

2. Zapoznanie się z dokumentacją postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć budowy dwóch 

obiektów inwentarskich - tuczarni i jednego obiektu inwentarskiego - tuczarni  

w miejscowości Przypust gmina Waganiec. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Komisja Rolnictwa jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad.2  

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z Obwieszeniem Wójta Gminy Waganiec  

o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 

planowanych przedsięwzięć budowy obiektów inwentarskich – trzech tuczarni w miejscowości 

Przypust, gmina Waganiec oraz z ożywioną dyskusją mieszkańców pobliskich miejscowości 

postanowiła zapoznać się z dokumentacją postępowań w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć budowy obiektów 

inwentarskich – tuczarni w miejscowości Przypust gmina Waganiec. 

 

Informacji udzielał pracownik Urzędu Gminy Pan Wojciech Mańkowski.  
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Komisja otrzymała informację, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach od mieszkańców Przypustu na planowane przedsięwzięcie budowy dwóch 

obiektów inwentarskich – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/6 

- obręb Przypust, gmina Waganiec oraz złożono drugi wniosek o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach od mieszkańca Przypustu na planowane przedsięwzięcie 

budowy jednego obiektu inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 

o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec. 

 

W związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Waganiec z dnia 29.01.2016 r. w sprawie budowy 

obiektów (łącznie trzech) inwentarskich – tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 

o nr ewid. 73/6 - obręb Przypust, gmina Waganiec oraz z ustnymi protestami mieszkańców gminy 

Waganiec Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wnioskuje: 

1. Komisja zwraca się z wnioskiem do Wójta Gminy o zlecenie zewnętrznemu podmiotowi  

wykonania Kontr - raportu do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

dla inwestycji polegającej na budowie trzech obiektów inwentarskich wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Przypust, gmina Waganiec na działce o nr ewid. 

73/6.  

2. Komisja wnioskuje o wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Waganiec  

w sprawie planowanych inwestycji w obrębie miejscowości Przypust polegających na 

budowie trzech tuczarni. 

3. Komisja wnioskuje o obecność radcy prawnego na tym posiedzeniu. 

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencyjne. 

Komisja zapoznała się z zaproszeniem, zawiadomieniem z Komendy Powiatowej Policji  

w Aleksandrowie Kujawskim, na konsultacje społeczne z zakresu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego dla mieszkańców gminy Waganiec, które odbędą się w dniu 16 lutego 2016 roku  

o godz. 16
00

 w sali posiedzeń (nr 10) Urzędu Gminy Waganiec (na I piętrze) – stanowi ono 

załącznik do protokołu. 

Uzyskano informację, że na te konsultacje zostali zaproszeni radni Rady Gminy, sołtysi, 

kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz 

mieszkańcy gminy Waganiec poprzez informacje rozwieszone na tablicach sołeckich i przesłane 

informacje SMS. 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny  

o godz. 11
30  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                  
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  


