
Protokół Nr 20/7/2016 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

2 listopada  2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida– Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Lebida stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych.   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej.  

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowych.   

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu. 

Pani Edyta Duma - Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami Rolnictwa wyjaśniła, że działki 

należące do wspólnoty gruntowej „Nadbrzezie” są zajęte pod urządzone drogi gminne, 

należy uporządkować własność tego terenu.  

Wartość przejętych gruntów będzie przekazana w protokole przekazania. 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały. Zapytał, kto jest za?  

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały oraz uzasadnieniem. 

Pani Edyta Duma wyjaśniła, że wskazane w projekcie uchwały działki o łącznej powierzchni 

0,0571 ha są zajęte pod drogę krajową nr 77. Na wniosek GDDKiA przekazuje się na rzecz 

Skarbu Państwa w/w działki. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 



Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej.  

Uzasadnienie przedstawiła Pani Edyta Duma. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży była 

wydzierżawiona na 10 lat. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki, którą 

zabudował. Zostały spełnione przesłanki do sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej. 

Marceli Czerwiński zgłosił, że mapka dołączona do projektu jest nieczytelna. 

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Pan M.M.)* – w sprawie wykupu gruntów pod poszerzenie cmentarza komunalnego, 

- Pan A. R.)*  – oferta sprzedaży działek budowlanych położonych przy ul. Krakowskiej. 

Komisja nie zajęła stanowiska w powyższych sprawach. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

Andrzej Lebida 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


