Protokół nr 4/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
w dniu 17 grudnia 2014 roku.
W dniu 17 grudnia br. w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbyło się posiedzenie komisji
Rolnictwa i Bezpieczeństwa.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1
do niniejszego protokołu) oraz Doradca Wójta Gminy p. R. Przybyt i Skarbnik Gminy p. T.
Pustelnik i Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej p. M. Cieśla.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji
O godz. 10.00 Przewodniczący komisji p. W. Hoppa przywitał wszystkich obecnych, stwierdził
quorum i otworzył posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.
b) przyjęcie programu posiedzenia
Przewodniczący komisji przedstawił program posiedzenia (zał. nr 2 do niniejszego protokołu)
Porządek posiedzenia został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Członkowie komisji zaproponowali aby Zastępcą Przewodniczącego komisji Rolnictwa i
Bezpieczeństwa został p. D. Pyż. Pan D. Pyż wyraził na to zgodę i podczas głosowania został
jednogłośnie wybrany Zastępcą Przewodniczącego niniejszej komisji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kamień i wsi Szemud
w gminie Szemud;
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. poinformowała, że projekt planu miejscowego sporządzony został w następstwie
podjęcia Uchwały Nr XX/179/2012 z dnia 01.03.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień i Szemud.
Projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud, przyjętego Uchwałą Nr XLI/364/2002 Rady
Gminy Szemud z dnia 20 marca 2002 r. ze zm. Plan miejscowy obejmuje zmianę terenów leśnych
na cele drogi dojazdowej. Z uwagi na to iż drogi użytkowane są faktycznie jako drogi dojazdowe
przez mieszkańców Grabowca, a w ewidencji gruntów stanowią teren lasu i własność Lasów
Państwowych. W celu uregulowania stanu prawnego i umożliwienia przejęcia przez Gminę Szemud
należało sporządzić plan.
Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunkach planu, sporządzonych w skali 1:2000,
stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia ww. planu.
Projekt planu miejscowego został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych
określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.). W ramach procedury sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) Rada Gminy Szemud podjęła Uchwałę Nr XX/179/2012 z dnia 01.03.2012 w sprawie
przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień i
Szemud,
2) zawiadomiono na piśmie o podjęciu ww. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu
miejscowego,
3) ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków (do planu
miejscowego nie wpłynął żaden wniosek złożony przez osoby fizyczne i prawne),
4) sporządzono projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
5) uzyskano pozytywną opinię Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dot. zmiany

przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne.
6) uzyskano pozytywną opinię Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nieleśne.
7) uzyskano zgodę od Ministra Środowiska na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów
leśnych.
8) uzyskano od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pozytywną opinię do projektu
planu miejscowego,
9) wprowadzono korekty do projektu planu miejscowego wynikające z uzyskanej opinii GKUA,
10) dokonano uzgodnień projektu planu miejscowego i uzyskano opinie dotyczące rozwiązań
przyjętych
w projekcie planu miejscowego,
11) wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
12) ogłoszono o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i wyłożono projekt
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
13) wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego (do
planu miejscowego nie wpłynęła żadna uwaga),
14) przedstawiono Radzie Gminy Szemud do uchwalenia projekt planu miejscowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uzyskano wymagane ww. ustawą uzgodnienia
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Kamień i Szemud. Na podstawie tej ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Gdańsku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie pozytywnie
uzgodnili projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Plan miejscowy po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do
wydzielenia dróg dojazdowych i przejęcia za odszkodowaniem od Lasów Państwowych oraz
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg i infrastruktury projektowanych w jego obszarze.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Następnie p. M. Cieśla przedstawiła wniosek p. T. Dopka z Szemuda w sprawie ponownej zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki będące własnością p. T. Dopka..
Komisja postanowiła niniejszy wniosek rozpatrzyć po dokonaniu wizji w terenie w drugiej połowie
stycznia br.
4. Opinia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w sprawie projektu budżetu Gminy Szemud
na rok 2015.
Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekt budżetu Gminy
na 2015 rok i jednym z elementów przyjętej procedury uchwalania budżetu jest wydanie opinii w
sprawie projektu budżetu przez poszczególne komisje stałe Rady Gminy. Sesja budżetowa
planowana jest na 30 grudnia br.
Projekt budżetu Gminy Szemud na 2014 rok został omówiony przez p. Skarbnik na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Szemud w dniu 15 grudnia br.
Następnie każdy z członków komisji mógł wypowiedzieć się na temat projektu uchwały budżetowej
na rok 2015.
Radny p. D. Pyż powiedział, że w budżecie zostały wskazane środki na budowę oświetlenia w
Kamieniu, ale bez wskazania konkretnych miejsc.
Pani Skarbnik powiedziała, że wskazanie konkretnych miejsc nastąpi pewnie po konsultacji z
radnymi z danej miejscowości. Będzie to pewnie też uzależnione od potrzeb oraz etapu

zaawansowania prac projektowych itp.
Radny p. D. Pyż powiedział, że przy ul. Aresa i Zeusa potrzebny byłby kawałek, ok 20 m. chodnika
i przejście dla pieszych do ul. Turystycznej.
Jest to droga powiatowa i budowa chodników przy drodze powiatowej należy do Powiatu.
Radny p. W. Nowicki powiedział, że przy zatoczce autobusowej w Częstkowie jest brak barierek.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to droga powiatowa.
Przewodniczący komisji powiedział, że po ustaleniu planu pracy na przyszły rok odbędzie się
komisja wyjazdowa podczas której zostaną ustalone wszystkie potrzeby.
Komisja wydała opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Szemud na rok 2015. Opinia ta stanowi
zał. nr do niniejszego protokołu.
5. Wolne wnioski.
Radny p. D. Pyż powiedział, że na zebraniu sołeckim we wrześniu padł wniosek o uregulowanie
przebiegu ul. Turystycznej w Kamieniu.
Pani Skarbnik powiedziała, że trzeba tę kwestię sprawdzić w Referacie Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej.
6. Zakończenie posiedzenia.
O godz. 12.00 Przewodniczący komisji p. W. Hoppa podziękował wszystkim za udział
w posiedzeniu i uznał je za zamknięte.
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