RADA QMiriY PSARY
42-512 Psary, ul Malinowicka 4
ROIV-0063-2-19/10

Protokol nr 46/10

z posiedzenia wspolnego Komisji

Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska
oraz

Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy
w dniu 26 sierpnia 2010r.

Posiedzenie Komisji Wspolnej odbyto sie. w Urze_dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si?
o godz. 12:00 i trwalo do godz. 14:00

W posiedzeniu uczestniczylo 11 radnych. Nieobecni: radny Zbigniew Stanik, radny Remigiusz
Olesiiiski, radny Szczepan Kotula, radna Malgorzata Cieslik.
1.

Pani Malgorzata Pasek

- Czlonek Komisji,

2.

Pani Lidia Kubien

- Czlonek Komisji,

3.

Pani Teresa Kosmala-Ga^sior

- Czlonek Komisji,

4.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

- Czlonek Komisji,

5.

Pan Jacek Gwozdz

- Czlonek Komisji,

6.

Pan Pawel Sitko

- Czlonek Komisji,

7.

Pan Jaroslaw Klimczyk

- Czlonek Komisji,

8.

Pani Agnieszka Borek

- Czlonek Komisji,

9.

Pan Jacenty Kubica

- Czlonek Komisji,

10.

Pani Malgorzata Maj er

- Czlonek Komisji,

11.

Pani Malgorzata Sobieraj

- Czlonek Komisji,

oraz

Pan Marian Koziel

- Wqjt Gminy Psary,

Pan Janusz Majczak

- Zastejica Wqjta Gminy Psary,

Pan Andrzej Adamczyk

- generalny projektant opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy

Pan Marek Zalewski

Psary,

- projektant planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Psary.

Tematem posiedzenia Komisji wspolnej jest omowienie nieuwzgl^dnionych uwag do

planow zagospodarowania przestrzennego gminy Psary nast^puja^cych solectw: Grodkow, Gora
• Siewierska, Maiinowice, Preczow, Golajsza, Brzekowice, Dabie.

Przewodnicza_cy

Rady

Gminy

Psary

-

Pan

Jacenty

Kubica

zostal

wybrany

Przewodnicza^cym komisji wspolnej.
Solectwo Grodkriw-

Pan Andrzej Adamczyk poinformowal, iz wplynejo 9 uwag, w tym 8 uwzgl?dnionych.
Poinformowal, iz plan zagospodarowania przestrzennego gminy Psary powinien bye zgodny

z ustaleniami studium. Przy czym studium zagospodarowania przestrzennego dopuszcza
wprowadzenie korekt, czy tez przesuniecia granic w ramach rozporzadzania planu. Pan Andrzej

Adamczyk przedstawil, iz wszystkie uwagi dotyczyly przeznaczenia dzialki pod zabudow?
mieszkaniowa, W Grodkowie wszystkie uwagi ktore dotyczyly zmiany przeznaczenia dzialki
zostaiy uwzgl?dnione przez Wojta Gminy z wyj^tkiem jednej uwagi, ktora wynikala
z niedoczytania tekstu ustaleri planu zagospodarowania. Wniosek dotyczyl zmniejszenia szerokosci
frontu dzialki - 18 m do 15-17m. Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz przy nowych podzialach
geodezyjnych ustala sie wielkosc i szerokosc minimal^ 18m i nie dotyczy to istniejacych dzialek
Osoba ta, b?dzie mogla wybudowac dom wolnostojaxy bez zadnych problemow. Uwaga nie zostala
uwzgle.dniona, gdyz osoba zwrocila si? o zmniejszenie szerokosci dzialki.

Pan Jacenty Kubica objasnii, iz generalnie w solectwie Grodkow wszystkie uwagi zostaiy
uwzgl^dnione.

Solectwo Gora Siewierska:

Pan Jacenty Kubica poinformowal, iz wplynelo 11 uwag, w tym 7 uwag uwzgl?dnionych,
4 uwagi nie zostaiy uwzgl^dnione.

Pan Andrzej Adamczyk poinformowat, iz uwagi nieuwzgl?dnione dotyczy przeznaczenia
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy tych terenow, ktore cz?sciowo byly zapisane
jako tereny zabudowy mieszkaniowej rezerwowej wzdluz przediuzenia ulicy 1 Maja, w kierunku
wschodnim. Jedna ze zgloszonych uwag byla uwag^ zbiorowa. Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil ze
tereny przeznaczone pod zabudow? rezerwow, mieszkaniow,, wymagaj^ uzbrojenia technicznego

oraz warunku, iz s^ to tereny przeznaczone do uruchamiania pod zabudowe mieszkaniow^
w nast?Pnej kolejnosci po wyczerpaniu istniej^cych rezerw. Wyst.puje znaczny przyrost nowych

terenow pod zabudow? mieszkaniowa, st^d tereny te, pozostana. terenami niezabudowanymi. Pan
Andrzej Adamczyk poinformowal, iz chodzi tu o wniosek nr5,6,8,l 1.

Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Gqsior ktora powrocila do tematu wielokrotnie
podnoszonego - teren przeznaczony pod budow, fenny. Objasnila, iz sprawa byla kilkakrotnie
poruszana przez mieszkancow, trafila pod obrady Komisji Rewizyjnej, jak i zostala przekazana do

Sanepidu. Pani Teresa Kosmala - Ga^sior wyjasnila, iz w studium zagospodarowania przestrzennego
teren ten zostal przyj?ty jako teren uslug rolniczych. Natomiast w przedstawionym projekcie planu

zagospodarowania przestrzennego teren ten, zostal ewidentnie uj?ty jako teren hodowlany. Dodala,
iz nalezy si? spodziewac iz temat ten, b?dzie mial swoj ciaj* dalszy, gdyz swiadcza^ o tym krytyczne
glosy mieszkancow, ktorejako argumenty przeciwne wymieniaja^m.in.: naruszenie obowiajzujajcych
stref ochronnych, uciazliwy zapach, plytkie zaleganie wod gruntowych, jak i spadek wartosci
okolicznych dzialek. Pani Teresa Kosmala - Gajsior zwrocila si? z prosba^ aby radni ponownie
wypowiedzieli si? w tym temacie.

Pani Agnieszka Borek poinformowala, iz teren ten zostal uj?ty jako teren rolno - uslugowy.

Przedstawila, iz zostat wykonany raport oddzialywania na srodowisko, ktory zostal skierowany do
Katowic oraz do Sanepidu. Procedura trwa. Pani Agnieszka Borek nadmienila, iz jest po kontroli
Sanepidu, Wydzialu Ochrony Srodowiska oraz Inspekcji Nasiennictwa, ktore wypadly pozytywnie.
Dodala, iz obecnie trwa uzupelnienie dokumentacji lokalizacji

inwestycji,

gdzie nie jest

powiedziane, ze ta inwestycja powstanie. Pani Agnieszka Borek wyjasnila, iz odleglosc fermy

drobiu, ktora ma w przyszlosci powstac od istnieja^cej fermy wynosic ma 120m. Przy czym, okazalo
si?, ze dwie fermy drobiu b?da_ oddalone od siebie o 210m, a 350m od budynkow mieszkalnych.
Dodala, iz jest to plan i nie wiadomo, czy przedstawiona inwestycja powstanie. Pani Agnieszka
Borek objasnila, iz inwestycja jest daleko oddalona od wszystkich budynkow mieszkalnych.
Dodala, iz aby jakakolwiek inwestycja powstala musi zostac wydana decyzja srodowiskowa. Jesli
b?dzie negatywna to tym samym nie be_dzie pozwolenia na budow?.

Pani Teresa Kosmala - Gajsior wyjasnila, iz odbyla si? rowniez w tym temacie rozprawa
administracyjna. Poinformowala, iz problem jest ewidentny.

Glos zabral Pan Andrzej Adamczyk ktory poinformowal, iz post?powanie srodowiskowe
wykaze oddzialywanie inwestycji na srodowisko. Dodal, ze dopoki te sprawy nie zostana^

pozytywnie uregulowane to inwestycja nie moze powstac. Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz plan
zagospodarowania

przestrzennego

odsyla

do

przepisow

szczegolowych,

ktore

regulujq.

post?powanie przy tego typu lokalizacji. Nadmienil, iz kazda inwestycja musi posiadac decyzj?
srodowiskow^.

Pani Agnieszka Borek dodala,

iz kontrola z Katowic posiadala wszystkie uwagi

mieszkancow, ktore Urzajd Gminy przeslal do wydania opinii. Nadmienila, iz jest to duza
inwestycja, ktora odnosi si? do koniunktury.

Glos zabral Pan Marek Zalewski ktory poinformowal, iz na etapie studium i na planu
zagospodarowania przestrzennego nie zostaly wniesione zadne uwagi dotycza^ce tego terenu.

Pan

Andrzej

Adamczyk

uzupelnil

wypowiedz,

iz

mieszkancy

dalej

sa^

strong

w post?powaniu.

Pan Jacenty Kubica wyjasnil, iz temat jest trudny. Zapytal, czy na tym etapie mozna

wycofac si? z tego ze studium. Pan Jacenty Kubica kontynuujac objasnil, iz po 23 sierpnia br.
Sanepid mial wyrazic opini? w tym temacie.
Pani Agnieszka Borek odpowiedziala, iz termin zostal przediuzony.

Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz ,,my sami" nie odpowiemy na pytanie jak ta inwestycja
b?dzie oddzialywac na srodowisko, gdyz nie ma takich podstaw. Dodal, iz Rada Gminy moze
podja^c uchwal? o wprowadzeniu zmiany do planu i wycofac jq. z sesji. Po wprowadzeniu zmiany,
Pan Wojt przedstawia projekt uchwaly na nast?pnej sesji. Przyszly inwestor skarzy uchwal? do
Wojewody Sla^skiego, iz uchwala jest niezgodna ze studium. Wojewoda uchyla uchwal?. Pan
Andrzej Adamczyk wyjasnii, iz inwestycja moze powstac po spelnieniu wszystkich wymogow
obowiajzuja^cego prawa.

Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz teren ,,1RU" jest terenem duzym i czy istnieje mozliwosc
jego ograniczenia.

Pan Andrzej Adamczyk objasnil, ze jest to ,,obszar brutto pod wszystko".

Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz sprawa si? toczy na podstawie ,,o warunkach zabudowy"
i wyprzedza ona dzialanie planu przestrzennego zagospodarowania. Zapytal, czy w momencie
zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy w dalszym ci^gu Pan Wojt b?dzie
podejmowal decyzje poprzez warunki zabudowy.

Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz jest to postejpowanie srodowiskowe, a pozwolenie na
budow? b?dzie wydawac Starosta. Dodal, iz przed uzyskaniem pozwolenia na budow?, inwestor
musi uzyskac pozytywna^decyzj? srodowiskowa^.

Glos zabrala Pani Matgorzata Majer ktora powrocila do tematu budowy fermy drobiu.
Oznajmila, iz mieszka w bliskim sajsiedztwie fermy i wszystko zalezy od kultury wlasciciela
i rowniez od tego jakie posiada urza^dzenia, kiedy emituje zapachy.
Pani Teresa Kosmala - Ga^sior oswiadczyla, ze byla zmuszona zasygnalizowac ten problem.

Wyjasnita, iz w studium zagospodarowania przestrzennego ,,RU" oznaczalo uslugi rolnicze, w tym
ogrodnictwo, a teraz zostalo to zaw^zone do hodowli.

Pan Andrzej Adamczyk objasnil, iz jest to problem od ktorego Rada nie ucieknie. Powrocit

do przedstawienia kolejnej uwagi nieuwzgl?dnionej (nr 8), ktora dotyczyla przeznaczenia dzialki

pod zabudow? mieszkaniowq. (na polnoc od ul. Kosciuszki). S^ to tereny zabudowy mieszkaniowej
rezerwowej. Pan Andrzej Adamczyk przedstawil, iz kolejna uwaga - nr 11

dotyczy m.in.

poszerzenia linii zabudowy dzialek z 40m do 60m, wykreslenia w ustaleniach planu mozliwosci

dopuszczenia lokalizacji fermy wiatrowej oraz wykreslenia zapisu, iz wyst^puje nakaz podla^czenia
do kanalizacji sanitarnej. Poinformowal, iz pozostan^ tereny mieszkaniowe rezerwowe. Pan

Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz w studium istnieje mozliwosc lokalizacji fermy wiatrowej w rejonie

istnieja^cej fermy, ale jest ono mozliwe po spelnieniu wymogow ochrony srodowiska. Dodal, iz
fermy wiatrowe wymagaja^ sporzajdzenia raportu, uzyskania decyzji srodowiskowej. Pan Andrzej
Adamczyk wyjasnil, iz jesli chodzi o kanalizacj? sanitarna^ to zgodnie z ustawq. wlasciciele
nieruchomosci zapewniajq. utrzymanie czystosci przez przyla^czenie nieruchomosci do istniejajcej
sieci kanalizacyjnej. Wyjajtek stanowi iz, jesli wlasciciel posiada przydomowa^ oczyszczalni? to nie
musi si? podlajczac do kanalizacji sanitarnej.

Glos zabrala Pani Agnieszka Borek, ktora zapytala, jaka moze bye minimalna dzialka pod
zabudow?.

Pan Andrzej Adamczyk objasnil, ze jesli teren jest przeznaczony pod zabudow? to jest to
dzialka budowlana.

Glos zabral Pan Tajer - mieszkaniec Gory Siewierskiej ktory powrocil do tematu wniosku

dotycza^cego poszerzenia linii zabudowy wzdluz ulicy 1 Maja.

Poinformowal, iz teren jest

zamkni?ty droga^. Pan Tajer oznajmil, iz ferma wiatrowa nie jest dobrym rozwiajzaniem w tym
temacie. Zapytal, dlaczego w studium zapomniano, iz s% to tereny rezerwowe, ktore w pierwszej
kolejnosci powinny bye wykorzystane pod budownictwo. Przedstawil, iz przesuni^cie linii

zabudowy o 60m daje mozliwosc wlascicielom posesji swobodnego i indywidualnego wyboru
lokalizacji budowy budynku. Pan Tajer oswiadczyl, iz nie ma wymagari aby to Gmina miala uzbroic
teren. Zapytal, dlaczego ulica Kochanowskiego (tereny rolne) ,,przeszla" na tereny budowlane,
a w studium uwarunkowan gdzie byly tereny rezerwowe zostaly.

Pan Wojt wyjasnil, iz do studium uwarunkowan zostaly zgloszone wnioski mieszkaricow,
natomiast nie bylo wniosku o przedluzenie linii zabudowy. Taki wniosek zostal dopiero zlozony na
etapie planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Jacenty Kubica oswiadczyl, iz Pan Wojt wyjasnil, iz na etapie studium nikt nie wniosl

takich

uwag.

Uwagi

pojawily

si?

na

etapie

przygotowywania

planu

zagospodarowania

przestrzennego.

Pan Tajer oznajmil, iz zgodnie z ustawa_ o zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi mozna
wnosic na kazdym etapie.

Pan Jacenty Kubica potwierdzil, iz uwagi mozna skladac na kazdym etapie post?powania.

Dodal, iz plan zagospodarowania przestrzennego musi bye zgodny z przyj^tymi ustaleniami
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania. Pan Jacenty Kubica poinformowal, iz
uwaga zostala przyj?ta jako tereny rezerwowe, ktore b?da^ uruchomione po wyczerpaniu si? terenow
przeznaczonych pod budownictwo, pod warunkiem, ze b?da^ srodki finansowe na przygotowanie
terenu pod budownictwo.

Pan

Jacenty

Kubica

oznajmil,

iz

radni

akceptuja^ decyzje

Pana

Wojta

dotycz^ce

nieuwzgl?dnionych uwag.
Solectwo Malinowice:

Pan Andrzej Adamczyk poinformowal, iz istnieja^ 2 grupy problemowe: grupa wlascicieli

nieruchomosci na terenach rezerwowych ubiegaj^cych si? do zakwalifikowania nieruchomosci pod
budownictwo mieszkaniowe.

Pan Andrzej Adamczyk dodal, iz wplyn?lo 12 uwag. Proponuje si?

nieuwzgl?dnienie uwag z powodu braku srodkow fmansowych (na uzbrojenie terenu, wodoci^g,

kanalizacj?, odwodnienie terenu). B?da^ to dalej tereny mieszkaniowe pod zabudow? rezerwowq.
Druga

grupa

wnioskow

dotyczy

terenu

polozonego

przy

Borach

Malinowickich,

ktorych

wlascicielem jest Skarb Panstwa. Pan Andrzej Adamczyk poinformowal, iz na etapie studium

zagospodarowania przestrzennego nabywca, uzytkownik nie zglaszal zadnych uwag i zgodnie
z tym, zostalo przeznaczone pod dolesienie terenu. Uwaga nr 1,2 mowi^ca o powiejtszeniu zakresu
terenu budowlanego na odleglosc 120m w glaj} dzialek nie zostala uwzgl?dniona. Uwaga nr 14

rowniez nie uwzgl?dniona i dotyczyla przeznaczenia dziatki pod budow?. Pan Andrzej Adamczyk
wyjasnil, iz z uwagi na fakt, iz znajduja^ si? tarn tereny rolne, proponuje si? nieuwzgl?dnienie
wniosku. Przedstawil, iz w solectwie Malinowice zostala uwzgl?dniona 1 uwaga dotyczqca
poszerzenia terenu.

Solectwo Preczow:

Pan Andrzej Adamczyk poinformowat, iz wplyne^o 16 uwag, 6 uwag nieuwzgl^dnionych,
w tym 1 uwaga uwzgltjdniona cz?sciowo. Przedstawil, iz uwaga nr 2, 11 dotyczyly przeznaczenia

w calosci dzialki pod zabudowe mieszkaniowe Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, ze cz?sciowo
zostala zwi?kszona powierzchnia terenu o 20m. Dodal, iz nalezy przestrzegac i wyla^czac

zabudowy, tereny tzw. ,,bezposredniego zagrozenia powodziaj'. Istnieja. tereny zagrozone zalaniem
w wypadku przerwania walu. Pan Andrzej Adamczyk nadmienil, iz zgodnie z prawem, tego terenu
nie mozna wyla^czyc spod zabudowy. Dodal, iz uwaga zostala uwzgl?dniona cz^sciowo.

Uwaga nr 3 jest niezgodna z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania.
Uwaga nr 8 dotycza^ca zmiany zakwalifikowania drogi przy ul. Jaworowej, uznanq. jako droga
wewn?trzna na drog? publiczna^ oraz o przywrocenie jej i mozliwosci jej poszerzenia. Pan Andrzej

Adamczyk wyjasnil, iz ulica Jaworowa jest drogq. publiczna^. Obowia^zujaxy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu nie wyznaczal tej drogi. Poinformowal, iz praktycznie nie ma

obowiazku ustalania dojazdu do drogi publicznej, do kazdej dzialki budowlanej. Pan Andrzej
Adamczyk oznajmil, iz proponuje si? nieuwzgl?dnienie uwagi.

Uwaga nr 13, 14 jest niezgodna z ustaleniami studium, wobec powyzszego proponuje si?
nieuwzgle_dnienie uwagi.

Uwaga nr 12 dotyczajca przekwalifikowania w calosci dzialki pod zabudow? mieszkaniowa^.

Uwaga niezgodna z ustaleniami studium oraz jest to III klasa gruntow rolnych i wymaga zgody
Ministra Rolnictwa.

Uwaga nr 16 dotycza^ca przeznaczenia cz?sci lub w caiosci nieruchomosci pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. W studium zagospodarowania przestrzennego zostala przeznaczona
pod tereny zieleni. Wobec powyzszego proponuje si? nieuwzgl?dnienie uwagi.

Glos zabrala Pani Lidia Kubien ktora zapytala, czy mieszkancy zostana^ pisemnie
poinformowani o zalatwieniu uwagi.

Pan Andrzej Adamczyk objasnil, iz po zatwierdzeniu uchwaly przez Rad?, jest ona

publikowana. Natomiast nie zawiadamia si? wlascicieli nieruchomosci o sposobie zalatwienia
uwagi.

Solectwo Golqsza, Brzekowice, Dgbie:

Pan Andrzej Adamczyk poinformowal, iz wplyn?lo 9 uwag, w tym 4 uwagi zostaly
nieuwzgl?dnione i 1 uwaga uwzgl?dniona cz?sciowo.
Uwaga nr 3 - dotyczy przeznaczenia dzialek pod zabudow? mieszkaniowa^. Pan Andrzej Adamczyk
przedstawil, iz uwaga jest niezgodna ze studium.

Uwaga nr 6 - przeznaczenie dzialki pod budownictwo mieszkalne, z uwagi na uciajzliwy sposob

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej dla nieruchomosci sajsiednich. Uwaga nieuwzgl?dniona,
gdyz istnieja^ powolane organy, ktore zajmuja^ si§ czy dana dzialalnosc jest prowadzona zgodnie
z wydanymi pozwoleniami.

Uwaga nr 7 - dotyczy przeznaczenia calej dzialki jako dzialki budowlanej. Proponuje si?
poszerzenie terenu do linii sredniego napi^cia, przy drodze.

Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk ktory oswiadczyl, iz nie rozumie dlaczego pod linia^

sredniego napi^cia nie moze bye dzialki budowlanej. Poinformowal, iz Pan Mularski zaczaj
brukowac teren, ktory mial sluzyc zwierzynie, jako przejscie. Dodal, iz jesli ludzie zamierzaja^ si?
na tych terenach budowac, to nie ma zadnych przeszkod, tymbardziej, iz znajduje si? ona przy
glownej drodze.

Pan Andrzej Adamczyk odpowiedzial, iz mozna przedluzyc teren do potoku.

Pan Wojt oznajmil, iz nie ma zadnych przeszkod, aby przedluzyc ten teren.
Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz Pan Wojt uwzglednil uwag? nr 7.

Uwaga nr 8 - przeznaczenie dzialki w caiosci jako terenu przeznaczonego pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne. Uwaga zostala uwzgl?dniona cz?sciowo.
Uwaga nr 9 - dotyczy przeznaczenia dzialki na teren zabudowy jednorodzinnej. Uwaga
nieuwzgl?dniona.

Pan Jacenty

Kubica - Przewodniczacy Komisji

Wspolnej

oswiadczyl,

iz

1

uwaga
7

w solectwie Dabie zostala zmieniona z uwagi nierozpatrzonej na

rozpatrzona^ pozytywnie. Do

reszty uwag, ktore zostaly skierowane przez Pana Wqjta, radni podzielaj^ zdanie Pana Wojta.

Przewodniczacy Komisji Wspolnej poinformowal, iz w 3 przypadkach piszemy o kanalizacji, ze
,,po wykonaniu przylacza do kanalizacji". Zapytal, czy we wszystkich solectwach jest ten zapis.

Pan Andrzej Adamczyk wyjasnil, iz taki

zapis znajduje si? w zasadach obslugi

infrastrukturti, ze istnieje nakaz podlaczenia do kanalizacji. Pan Wojt wydaje decyzj? nakazujacei
przylaczenie si? do kanalizacji.

Pan Jacenty Kubica kontynuujac oznajmil, iz piszemy, iz ,,ma nastapic likwidacja zbiornika

na nieczystosci". Zbiornik mial sluzyc do gromadzenia wody z dachu. Pan Jacenty Kubica zapytal,
czy dalej b?dzie si? to nazywac ,,zbiornik na wod?".

Pan Andrzej Adamczyk odpowiedziat, iz nakaz likwidacji zbiornika nie odbieral by jako

nakazu fizycznego wykopania, czy zlikwidowania tylko uzytkowania tego jako zbiornika (nie jako
szamba).

Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory zapytal, ile trzeba byloby wybudowac km drog,
aby zafunkcjonowalo to wszystko na etapie ustalen terenow budowlanych.
Pan Andrzej Adamczyk objasnil, ze przedstawi taka^ informacj?, gdyz wykonuje si? tzw.
prognoz? finansowa^.

Pan Jaroslaw Klimczyk kontynuujac zapytal, co

bylo geneza^ wprowadzenia na calym

terenie Gminy planu zagospodarowania przestrzennego i czy mialyby bye z tego jakies korzysci.
Pan Wojt wyjasnil, iz plany zagospodarowania przestrzennego Gminy utracily waznosc i do

tej pory Urzad dzialal na decyzjach o warunkach zabudowy. Dodal, iz wydanie warunkow
zabudowy dla mieszkanca trwalo ok.3 miesi^ce i dluzej. Pan Wojt wyjasnil, iz istnial obowi^zek
prawny wykonania najpierw studium zagospodarowania przestrzennego. Dodal, iz na wykonanie
pierwszego studium wydano ponad 200 tys zl., ktory to dokument ,,nie ujrzal swiatla dziennego".

Dokument ten, miai bye prawem miejscowym. Pan Wojt oswiadczyl, iz na podstawie tego studium,
nie mozna bylo wydac mieszkancowi pozwolenia na budow?. Nadmienil, iz zarowno radni
poprzedniej kadencji jak i mieszkancy wnioskowali, aby sporzadzic plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Uzupelnil wypowiedz, iz plan zagospodarowania przestrzennego wygasl na
calej Gminie i dlatego zapadla decyzja o jego wykonaniu.

Pan Janusz Majczak - Zast?pca Wojta uzupelnil wypowiedz, iz dodatkowo pojawil si?

problem, iz powstawaly budynki zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy w miejscach z punktu
widzenia logicznego nie do konca mozna byioby si? zgodzic. Jako przyklad podal ulic? Ogrodow^.
Pan Jacenty Kubica oswiadczyl, iz konsekwencje uchwalenia planu zagospodarowania
przestrzennego s^ ogromne.
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Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk ktory przedstawil, iz na ostatnim posiedzeniu Komisji
Budzetu okazalo si?, ze przy zwiejcszonym poborze wody, wody braklo. Nadmienil, iz warto
zwi^kszyc wydobycie wody. Pan Jaroslaw Klimczyk oswiadczyl, iz zaczyna si§ remont ruroci^gu
w Dabiu, ktory nie b^dzie ruroci^giem docelowym i warto byloby rozwazyc projektowanie calej
infrastruktury wodnej pod kajem ewentualnych poborow wody.

Pan Wqjt oswiadczyl, iz studnia po badaniach udokumentowala 240 m3 wody/godz przez
24h. Dodal, iz po badaniach w tamtym czasie potrzebowano 50 m3 wody/godz. Pan Wqjt nadmienil,
iz w tym roku, Urzaji Gminy musial dokupic wod§ przez okres 2 tygodniowy, gdyz byl to okres
napelniania basenow.

Wobec wyczerpania tematow Przewodnicz^cy Komisji Wspolnej zakonczyl obrady. Na tym
posiedzenie zakonczono.

Wobec wyczerpania tematow Przewodniczajcy Wspolnej Komisji zakonczyl obrady. Na tym
posiedzenie zakonczono.

Jacenty Kubica

Przewodnicz^cy Rady Gminy Psary

Podpisv Czlonkow Komisii:
1.

Pani Malgorzata Pasek

2.

Lidia Kubien

3.

Pani Teresa Kosmala-Ga^sior

4.

Pani Magdalena Gdesz - Sobczak

5.

Pan Jacek Gwozdz

6.

Pan Pawel Sitko

7.

Pan Jaroslaw Klimczyk

8.

Pani Agnieszka Borek

9.

Pani Matgorzata Majer

10.

Pani Malgorzata Sobieraj

Protokot sporza_dzita:
Katarzyna Mucha
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