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P R O T O K Ó Ł   nr  XX /2016 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  19 września 2016 r. 

 

 
Otwarcia obrad dwudziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 września 2016 r., zwołanej  
w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy, dokonał o godz. 16:00 Przewodniczący Rady 
Gminy Joachim Morcinek. Na wstępie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ustawową 
liczbę 15 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Nieobecna była radna Jolanta Szewerda. 
 

Przewodniczący Rady Gminy po otwarciu obrad   przywitał zebranych radnych (obecnych wg listy 
obecności dołączonej do niniejszego protokołu), Wójta Gminy Krzysztofa Ficoń, Skarbnika Gminy 
Sybillę Pawliczek – Kubicką, Sekretarza Gminy Barbarę Gawlik, Kierownika Referatu Inwestycji 
Waldemara Lembowicz oraz pracownika Urzędu Gminy Sabinę Mroczek.  
 
 
Ad. 2. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że dalszy porządek sesji przedstawia się 
następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie ewentualnych wniosków  
       o zmianę porządku obrad. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków     
       zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. 

4.    Zakończenie obrad. 
 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 
przedstawionego porządku obrad. 
 
 
 
 
Ad. 3. 
 

Wójt Gminy –  przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa. 
 
Radny P. Musioł – poinformował, że komisja ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  
i ochrony środowiska na posiedzeniu w dniu 19 września br. podczas dyskusji nad projektem 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ustosunkowała się do 
dwóch uwag wniesionych podczas ponownego wyłożenia tego dokumentu do publicznego wglądu.  
Zarówno uwaga wniesiona przez Pana Stanisława Białas w stosunku do działki nr 38/3 w Brzeźcach, 
jak i przez Pana Jana Pordzik w stosunku do działki 676/2 w Dziergowicach, zostały uznane za 
niezasadne. Za takim stanowiskiem komisji głosowało 4 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Radny W. Plutta – odnosząc się do informacji Wójta Gminy podanej na posiedzeniu komisji,  
z której wynikało, że w 2012 roku została wydana decyzja przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o wyznaczeniu na terenie Gminy Bierawa obszarów objętych ochroną, zwrócił się  
z zapytaniem, czy Gmina ma w tym zakresie jakąś drogę odwoławczą? 
 
W. Lembowicz - wyjaśnił, że Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznaczył na terenie gminy 
Bierawa obszary ruralistyczne w trzech sołectwach. Są to obszary podlegające ochronie przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tych obszarach styl nowych budynków powinien 
nawiązywać do starej zabudowy. Chodzi o to, aby chronić dawny charakter tego obszaru. 
 
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił się z zapytaniem, czy ta ochrona konserwatorska będzie 
dotyczyć również elementów zieleni? 
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, że ochroną konserwatorką została objęta tylko zabudowa. 
 
Radny W. Plutta  - zwrócił uwagę, iż są wyroki Naczelnych Sądów Administracyjnych, z których 
wynika, że w przypadku obszarów chronionych, ochronie podlega również układ drzew, czy pewna 
roślinność rosnąca na tym terenie. Są przypadki, kiedy Konserwator Zabytków wydawał decyzje 
odmowne. Z uzasadnienia tych wyroków wynika, że ochronie podlega wszystko co znajduje się na 
takim obszarze. Czy nie będzie to stanowiło utrudnienia dla mieszkańców? 
 
W. Lembowicz – wyjaśnił, że w naszej gminie takie przypadki nie wystąpią, gdyż wszystkie drzewa 
zaliczane do pomników przyrody są objęte pełną inwentaryzacją. Są one ujawnione w Studium oraz 
w planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Radny W. Plutta – odniósł się również do zapisu dotyczącego przeznaczenia dużego obszaru 
terenów leśnych w Dziergowicach pod eksploatację kruszyw przez Kopalnię Górażdże.  Stwierdził, 
iż jeżeli dzisiaj Rada Gminy podejmie tą uchwałę, to praktycznie skaże ten las w bliższej, czy dalszej 
perspektywie, na wycinkę. Nie może się z tym pogodzić.   
Przypomniał, że  już raz podczas głosowania nad zmianą przeznaczenia tego terenu leśnego w planie 
zagospodarowania przestrzennego - głosował przeciwko takiemu działaniu.  Jest zdania, że Rada 
Gminy powinna się jeszcze nad tym tematem zastanowić. 
 
Wójt Gminy  – wyjaśnił, że opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Kopalni 
Górażdże jest prowadzone odrębną procedurą. I na taką zmianę Rada Gminy już wyraziła zgodę.  
Z kolei, jeżeli chodzi o tereny dla Kopalni Piasku „Kotlarnia” to w Studium nastąpiło powiększenie 
terenu przeznaczonego pod eksploatację. Jednakże w planie miejscowym ten obszar wydobywczy 
nie ulegnie powiększeniu do czasu rozwiązania kwestii budowy zbiornika Kotlarnia i poprawy 
stosunków wodnych dla okolicznych lasów. Dodał, iż zgodnie z prawem Gmina ma obowiązek 
wykazać w Studium  wszystkie tereny na których znajdują  się udokumentowane złoża kruszyw. 
Jednak  Studium nie daje podstaw do żadnych działań. Zmiana musi zostać jeszcze wprowadzona 
do planu miejscowego, a to w najbliższym czasie nie nastąpi. Nie ma też żadnych nacisków ze strony 
Kopalni Piasku, gdyż posiadają jeszcze dostateczną ilość terenów, na których mogą prowadzić 
działalność wydobywczą. Za parę lat, jak zostaną rozwiązane kwestie środowiskowe, nawadniania 
tego terenu, powinna być już inna sytuacja do podjęcia dalszych kroków. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr XX/154/2016 w sprawie uchwalenia nowej 
edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa – pod 
głosowanie radnych. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, jeden radny był przeciwny (Waldemar Plutta), 
głosów wstrzymujących nie było. 
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr XX/154/2016 w sprawie uchwalenia 
nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bierawa – została podjęta. 
 
 
 
 

Ad. 4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 
zamknął obrady dwudziestej sesji Rady Gminy Bierawa w dniu 19 września 2016 r. o godz. 16:25. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady 
            Joachim Morcinek 
Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 
 
 
 
Załączniki 
 

1) Uchwała nr XX/154/2016 w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa; 

2) Lista obecności radnych. 


