
Komisja Rolnictwa 

Zagospodarowania Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kobierzyce 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska za 2015r. 

 

W roku 2015 odbyło się 11 posiedzeń roboczych Komisji oraz jedno posiedzenie wyjazdowe na teren 

gminy Kobierzyce. 

Zrealizowany został  w 100% przyjęty na ten rok plan pracy Komisji, która zajmowała się 

następującymi sprawami: 

Opiniowaniem uchwał w sprawach: 

- przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kobierzyce – 3 uchwały 

- uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kobierzyce – 1 uchwała 

- przystąpieniem do sporządzenia zmiany MPZP – 37 uchwał 

- uchwaleniem zmiany MPZP – 32 uchwały 

- uchyleniem uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP – 3 uchwały 

- odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego – 2 uchwały 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu – 4 uchwały 

- opiniowaniem uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kobierzyce – 7 uchwał 

- zmian uchwały w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 uchwały 

- nadania nazw ulic – 8 uchwał 

 

Inne zaopiniowane projekty uchwał: 

- wieloletni plan urządzeń wodociągowych 

- zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 



- dopłaty dla wybranej grupy odbiorców wody i odprowadzanych ścieków 

- przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kobierzyce 

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Kobierzyce 

- opinia w sprawie apelu o odrzucanie zapisów projektu ustawy prawo wodne 

- opinia w sprawie apelu o konieczność budowy drogi S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów 

- opinia sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy Kobierzyce za I półrocze 2015r. 

- opinia w sprawie przyjęcia WPF oraz budżetu gminy na 2016r. 

 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący ograniczenia czasu funkcjonowania 

instalacji i urządzeń w zakładach kamieniarskich na terenie gminy Kobierzyce. 

Negatywną opinię Komisji uzyskał również wniosek właścicieli działek o numerach 138 oraz 134/2 w 

Ślęzie przy ul. Przystankowej i Rekreacyjnej dotyczący przeznaczenia tego terenu pod zabudowę 

wysoką wielorodzinną. 

 

Wnioski Komisji: 

Na wniosek Komisji w marcu przeprowadzone zostało przez WODR oraz pracowników ARiMR 

szkolenie wdrażania nowych zasad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe – ze szkolenia 

skorzystało ponad 50 rolników z terenu gminy Kobierzyce. 

Po Komisji wyjazdowej na terenie gminy Kobierzyce, która odbyła się w kwietniu, Komisja 

wnioskowała o usunięcie zlokalizowanych na terenach gminnych kilku wysypisk śmieci – w 

szczególności w miejscowości Wysoka, a następnie o objęcie tych terenów systemem monitoringu. 

W sierpniu Komisja wnioskowała o powołanie Gminnej Komisji oceniającej straty w uprawach rolnych 

spowodowanych długotrwałą suszą. 

Komisja wprowadziła również istotne zmiany do projektów uchwał wielu MPZP, które były 

aprobowane przez Radę Gminy Kobierzyce. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

Zagospodarowania Przestrzennego  

i Ochrony Środowiska 

 


