
 

1 

  
KKoommiissjjaa  RRoollnniiccttwwaa  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa    

VVIIII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc 

                                                                                                                                                                                Waganiec, dnia 27.12.2016 r. 

RG.0012.KR.14.2016 

Protokół Nr 14/2016 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

VII kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku  

w sali narad nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11 

____________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu komisji, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Budny 

udział wzięli: Wójt Gminy – Piotr Kosik, Przewodniczący Rady Gminy – Jarosław Różański oraz 

członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Lista obecności stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji J. Budny - o godzinie 15
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 pismem mieszkańców wsi: Przypust, Szpitalka, Wójtówka Wólne. 

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 zapoznała się z pismem mieszkańców wsi: Przypust, 

Szpitalka, Wójtówka, Wólne w sprawie podjęcia uchwały na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 

2016 r. o rozpoczęciu prac nad ustanowieniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 

Przypust, Szpitalka, Wójtówka, Wólne. 

Mieszkańcy pragną żyć w spokoju, w zdrowym i niezakłóconym środowisku bez obaw o własną 

przyszłość. Przez ostatnich kilka lat wsie były nękane nieustającymi próbami wprowadzenia 

różnych form przemysłu. Miejscowości te są położone wzdłuż Wisły, terenów Natura 2000.  

Z uwagi na walory krajobrazowo – środowiskowe mają charakter wybitnie rekreacyjny dla całej 

społeczności Gminy Waganiec i takie powinny pozostać. 

W załączeniu listy z podpisami z ww wsi – pismo wraz z podpisami stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Wywiązała się dyskusja na ten temat, w której udział wzięli Wójt Gminy, Przewodniczący Rady 

Gminy, (który również otrzymał takie pismo) i członków komisji rolnictwa i ochrony środowiska. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że trudno będzie pogodzić strony, jest to bardzo poważny problem, 

jako organ na początku nie wydał decyzji środowiskowej pozytywnej, ponieważ uważał, że zgodnie 

z sugestiami osób skarżących za mało było informacji zawartych w Raporcie Środowiskowym, 

który sporządził inwestor.  
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Dlatego też inwestor był zobligowany do uzupełnienia Raportu. Zmniejszył ilość chlewni, z trzech 

do dwóch, Raport Środowiskowy został sporządzony ponownie i przychylnie odniósł się do tej 

inwestycji, na podstawie tego Raportu wydał pozytywna decyzję środowiskową.   

Oczywiście wszystkie strony, jest ich kilkanaście zostały poinformowane, zostały im wysłane 

odpowiednie dokumenty i rozpoczęła się procedura odwoławcza. 

Zwrócił się z zapytaniem o wskazanie przez Komisję innych terenów inwestycyjnych dla chlewni 

przemysłowych, gdzie nie będą przeszkadzały pozostałym mieszkańcom?  

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska stoi na stanowisku przygotowania projektu uchwały  

w sprawie ustanowieniem planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przypust, Szpitalka, 

Wójtówka, Wólne i przedłożenia jej Radzie Gminy Waganiec. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska większością głosów postanowiła przedłożyć wniosek do 

Wójta Gminy Waganiec, opiniujący pozytywnie wniosek mieszkańców i zwraca się do Wójta  

o przygotowanie na najbliższą sesje Rady Gminy Waganiec projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzeni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi: 

Przypust, Szpitalka, Wójtówka i Wólne - wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 

Sprawy bieżące, korespondencyjne - brak 

 

Ad.4 

Oświadczenia i komunikaty – nie zgłoszono. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Jarosław Budny  

o godz. 18
10 

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                  Przewodniczący Komisji : 

Jarosław Budny                                                                                                                   
                                                                                                                                                  Jarosław Budny  


