
Protokół nr 11/2016 
z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji 

w dniu 21 listopad 2016r. 
 
 
Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Piotr Zegadło – przewodniczący komisji. 
Lista obecności w załączeniu. 
W obradach Komisji uczestniczył  Pan Wójt Tomasz Lato   
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu. 

 
Tematyka posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 
2. Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Masłów   
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 

roku. 
6. Sprawy inne. 
7.  Zakończenie obrad. 

   

Ad.1 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych 
w protokole. 
Komisja, w głosowaniu 6 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej Komisji Rady Gminy 
Masłów. 

 

Komisję opuściła Pani Małgorzata Kozubek   

 
Ad.2. 
Projekt uchwały w sprawie  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Masłów. 
Pan Rafał Kozieł – przedstawiciel firmy Masterplan, współautor projektu dokumentu przedstawił 

projekt. W związku ze złożonymi uwagami na etapie konsultacji dokumentu uwag wpłynęło 28 z 

tego 14 odrzuconych.  Przed Sesją Rada Gminy ma obowiązek przegłosowania. 

Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą 

jego nieuwzględnienie. Uwagi zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach 02.06.2016 roku – 

23.06.2016 roku z terminem składnia uwag do dnia 15.07.2016 roku do publicznego wglądu 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów: 

1) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 04.06.2016 r. (nr rej. 4607) w zakresie 

działek o numerach ewidencyjnych: 33 i 34 położonych w miejscowości Brzezinki z uwagi 

na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i położone w dolinie cieku 

wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki. 



2) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4859) w zakresie 

działek o numerach ewidencyjnych: 11 i 12 położonych w miejscowości Brzezinki z 

przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową położonych w 

miejscowości Brzezinki z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych 

warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są 

podmokłe i położone w dolinie cieku wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki 

Lubrzanki. 

3) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4872) w zakresie 

działek o numerach ewidencyjnych: 23, 24, 26, 27 położonych w miejscowości Brzezinki z 

uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i położone w dolinie cieku 

wodnego stanowiącego lewostronny dopływ rzeki Lubrzanki. 

4) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 11.07.2016 r. (nr rej. 4786) w zakresie 

działek o numerach ewidencyjnych: 973, 972, 968/2, 966, 964, 952/2 położonych w 

miejscowości Masłów Drugi z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z uwagi na ich położenie w terenach o niekorzystnych warunkach 

ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są podmokłe i 

częściowo położone w dolinie cieku wodnego oraz charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą 

terenu. 

5) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 09.06.2016 r. (nr rej. 4003) w zakresie 

części działki o numerze ewidencyjnym 291 położonej w miejscowości Masłów Drugi z 

przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwagi na jej położenie 

w strefie krajobrazowej "A" Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa 

tej części działki skutkować będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr 

XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 

2015 r. poz. 2655). 

6) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 29.06.2016 r. (nr rej. 4471) w zakresie 

działek o numerach ewidencyjnych: 114/1, 115/1, 114/2, 115/2, 114/3, 115/3 położonych w 

miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach o niekorzystnych 

warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Tereny te są 

położone na stoku o nachyleniu powyżej 150, co stanowi utrudnienia w jego 

zagospodarowaniu. Poza tym działki te stanowią tereny otwarte, które zgodnie z planem 2 

zagospodarowania przestrzennego województwa należy pozostawić jako 

niezagospodarowane. Teren poza siecią infrastruktury technicznej. 

7) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 30.06.2016 r. (nr rej. 4528) w zakresie 

części działek o numerach ewidencyjnych: 985/1, 985/2, 985/3 położonych w miejscowości 

Masłów Pierwszy z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" 



Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa tej części działki skutkować 

będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 

2655). Wskazana na rysunku studium droga stanowi jedynie jej orientacyjny przebieg, który 

zostanie uszczegółowiony na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Masłów Pierwszy. 

8) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 28.06.2016 r. (nr rej. 4492) w zakresie 

działek o numerze ewidencyjnym 787 położonej w miejscowości Masłów Pierwszy z uwagi 

na położenie działki w terenie o niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju 

zabudowy mieszkaniowej - teren doliny rzecznej okresowo zalewanej wodami 

powodziowymi oraz planowane przełożenie drogi wojewódzkiej nr 745. 

9) uwaga złożona przez osoby fizyczne – Mieszkańców Mąchocic Kapitulnych, pismem z dnia 

11.07.2016 r. (nr rej. 4781) w zakresie działek wskazanych na załączniku graficznym 

położonych w miejscowości Mąchocice Kapitulne z uwagi na ich położenie w terenach 

otwartych, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 

świętokrzyskiego należy pozostawić jako niezagospodarowane. 

10) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 13.06.2016 r. (nr rej. 4078) w zakresie 

działki o numerze ewidencyjnym 1067 w miejscowości Mąchocice Kapitulne z uwagi na jej 

położenie działek w terenach otwartych, które zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa należy pozostawić jako niezagospodarowane. Poza tym 

działka położona o obszarze Natura 2000 Przełom Lubrzanki. 

11) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 14.06.2016 r. (nr rej. 4136) w zakresie 

likwidacji części dróg gminnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Wola Kopcowa. Uwaga bezpodstawna, ponieważ złożona została do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wola Kopcowa, który 

aktualnie nie jest procedowany. 

12) uwaga złożona przez osoby fizyczne pismem z dnia 13.07.2016 r. (nr rej. 4793) w zakresie 

części działek o numerach ewidencyjnych: 1309/2 i 1310/3 położonych w miejscowości 

Dąbrowa z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa całych działek skutkować 

będzie naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 

2655). 

13) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 14.07.2016 r. (nr rej. 4898) w zakresie 

działki o numerze ewidencyjnej 1551/2 położonej w miejscowości Ciekoty z uwagi na 



potrzebę ochrony widokowej Góry Radostowa w związku z położeniem działki w strefie 

ochrony konserwatorskiej Góry Radostowa. 

14) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 15.07.2016 r. (nr rej. 4879) w zakresie 

działki o numerze ewidencyjnej 1551/6 położonej w miejscowości Ciekoty z uwagi na 

potrzebę ochrony widokowej Góry Radostowa w związku z położeniem działki w strefie 

ochrony konserwatorskiej Góry Radostowa. 

 
Pan Kozieł przystąpił do przedstawienia każdego z wniosków ocenionych negatywnie, z prośbą 

jego nieuwzględnienie. Uwagi zgłoszone na etapie wyłożenia w dniach 03.10.2016 roku – 

24.10.2016 roku z terminem składnia uwag do dnia 14.11.2016 r. do publicznego wglądu 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów: 

1) uwaga złożona przez osobę fizyczną pismem z dnia 24.10.2016 r. (nr rej. 7463) w zakresie 

części działki o numerze ewidencyjnym 985/1 położonej w miejscowości Masłów Pierwszy 

z uwagi na położenie działek w terenach w strefie krajobrazowej "B" Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabudowa tej części działki skutkować będzie 

naruszeniem zakazów, o których mowa w Uchwale Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015 r. poz. 2655). Wskazana na 

rysunku studium droga stanowi jedynie jej orientacyjny przebieg, który zostanie 

uszczegółowiony na etapie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Masłów Pierwszy. 

2) Rada Gminy Masłów postanawia nieuwzględnić uwagi złożonej przez osobę fizyczną 

pismem z dnia 18.10.2016 r. (nr rej. 7340) w zakresie działek o numerach ewidencyjnych: 

1170/3, 1172/3, 1174/3, 1167/3 położonych w miejscowości Dąbrowa z uwagi na położenie 

działek w terenie przewidzianym pod lokalizację węzła drogowego. 

 
 
Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów 
 
Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła tematykę 
propozycji uchwały Rady Gminy. 
 
Wniosek Komisji: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy 
Masłów. 
 

Głosowanie:  5 za 
 
 
 
Ad. 4 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Masłów na lata 2016 – 2026 
 



 
Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła tematykę 
propozycji uchwały Rady Gminy. 
 
 
Wniosek Komisji: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Masłów na lata 2016 – 2026. 

Głosowanie: 5 za 
 
 
Ad. 5 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w 2017 
roku   
Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła tematykę 
propozycji uchwały Rady Gminy. 
 
 
Wniosek Komisji: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Kieleckiego w 2017 roku   
                                       
          Głosowanie: 5 za 
 
Ad. 6 

Sprawy inne. 

Ad. 7 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji. 

 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
        
 Protokołowała                                                                         Przewodniczący   Komisji 
          Karolina Januchta                                                                             Piotr Zegadło 


