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Protokół nr 1/2017 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

w dniu 23 stycznia 2017 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz – przewodniczący komisji, Pan 

Wojciech Piwko – zastępca przewodniczącego, Pan Janusz Obara – członek komisji. Lista 

obecności w załączeniu. 

 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Pan 

Dariusz Korczyński – kierownik BiGP, Pan Rafał Kozieł – urbanista. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w 

Masłowie Pierwszym. 

6. Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony dla Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego. 

7. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016. 

8. Opracowanie planu pracy na rok 2017. 

9. Sprawy inne. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 23 

stycznia 2017 roku o godzinie 14:40, w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji – Ryszard 

Filipowicz, otworzył obrady. 

 

Ad. 2. 

Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 3 radnych z 4 osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

 

  

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr 11/2016 z posiedzenia komisji z dnia 27 

grudnia 2016 r.) 

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 

zawartych w protokole. 

Komisja, w głosowaniu 3 „za”, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji z dnia 27 

grudnia 2016 r. 

Głosowanie: 3 „za” 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 834/33 położonej w 

Masłowie Pierwszym. 

 

Temat referowała Pani Edyta Hrabąszcz – inspektor ds. gospodarki gruntami, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały. 

 Jest to działka 53 m². W trakcie modernizacji ul. Świerczyńskiej została położona 

nakładka, wykonany został rów odwadniający drogę i zajęta część nieruchomości osoby 

fizycznej. Osoba ta jako właściciel wyraziła zgodę na przekazanie zajętej części nieruchomości 

pod drogę, w związku z czym został przygotowany projekt uchwały. 

Właściciel zobowiązał się, że przekaże działkę nr 834/33 nieodpłatnie na rzecz Gminy Masłów 

w drodze darowizny. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny 

działki nr 834/33 położonej w Masłowie Pierwszym. 

 

Głosowanie: 3 „za” 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu planu ochrony dla 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

 

Temat referowali: Pani Wanda Braszczyk – inspektor ds. ochrony środowiska, Pan Dariusz 

Korczyński – kierownik BiGP oraz Pan Rafał Kozieł – urbanista. 

Pani Wanda Braszczyk poinformowała, że w związku z wystąpieniem Generalnego 
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Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z wnioskiem o zaopiniowanie projektu planu 

ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, została przygotowana opinia negatywna. 

Jest wiele uwag, co do planu dotyczącego otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Pan Dariusz Korczyński dodał, że Park nie wchodzi w naszą gminę ale wokół Parku jest 

tzw. otulina, która obejmuje sołectwo Ciekoty. Dyrektor chcąc chronić Park, chce wprowadzić 

dużo ograniczeń. Przyjmując te ograniczenia, uniemożliwi nam to w przyszłości wprowadzenie 

terenów pod zabudowę. 

Pan Rafał Kozieł zaznaczył, że ustalenia projektu planu powinny być ściśle związane 

jego granicami i nie mogą ustalać zasad zagospodarowania poza jego granicami, tj. w otulinie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wiąże się to z tym, iż na terenie otuliny przyszłe 

budynki należy zlokalizować wkomponowując je w istniejące drzewa i krzewy a także rzeźbę 

terenu. Skutkuje to tym, że jeżeli działka budowlana będzie porośnięta drzewami samosiejkami, 

będzie ochrona tych drzew i pomimo, że będzie to teren budowlany, tych drzew nie będzie 

można wyciąć. To samo z ukształtowaniem terenu. Jeżeli będzie trzeba nasypać, bądź ściąć 

skarpę – tego również nie będzie można zrobić. 

Poza tym dołączone do projektu załączniki graficzne są nieczytelne, pozbawione 

elementów, które dałyby możliwość zorientowania się w położeniu danego terenu w stosunku 

granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Jest również wiele niejasności dotyczących stwierdzenia ,,…w niektórych miejscach w 

otulinie Parku…”. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w których dokładnie miejscach. Mając to 

na uwadze gmina Masłów nie posiada informacji, czy dany problem dotyczy jej obszaru. Na 

załączniku graficznym należy wskazać te miejsca, przez co plan uzyska czytelność. 

Gmina Masłów nie może się zgodzić z ustaleniami projektu dotyczącymi ustaleń do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dotyczącym 

ograniczenia zabudowy i innych inwestycji w obszarze korytarza ekologicznego, tzw. 

Południowo-Centralnego, którego rozłogi obejmują między innymi miejscowość Ciekoty wraz 

z kompleksem leśnym otuliny wzdłuż górnego biegu rzeki Ameliówki (wskazuje się, że rzeka 

Ameliówka nie występuje). Południowo-Centralny Korytarz Ekologiczny nie został wskazany 

na załączniku graficznym. 

Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów dodał, że negatywne zaopiniowanie nie wiąże 

się z tym, że plan ten nie zostanie przyjęty. Jest to tylko opinia. Ochrona środowiska jest bardzo 

ważna, jednak jako gmina musimy podjąć negatywną opinię gdyż takie zaostrzenie przepisów, 

nie wpłynie drastycznie na poprawę środowiska w tych terenach, natomiast utrudni 

funkcjonowanie ludzi posiadających  grunty i żyjących w miejscach styku Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego z terenami mieszkalnymi. 

 

Wniosek Komisji: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu 

planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego opiniuje się negatywnie. 

Głosowanie: 3 ,,za” 

 

Ad. 7. 
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Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016. 

 

Komisja omówiła Sprawozdanie z rocznej pracy Komisji i przyjęła go w głosowaniu 

jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Głosowanie: 3,,za” 

Ad. 8. 

Opracowanie planu pracy na rok 2017. 

 

Komisja przygotowała plan pracy na rok 2017 i przyjęła go w głosowaniu jednogłośnie. Plan 

pracy stanowi załącznik do protokołu. 

Głosowanie: 3 ,,za’’ 

Ad. 9. 

Sprawy inne. 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad. 10. 

Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w komisji i o 

godzinie 15:00 – zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

      

Protokolant: Ilona Sobecka      Przewodniczący Komisji 

         Ochrony Środowiska, 

      Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

              Ryszard Filipowicz 

     

 


