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Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa 

Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska za 2016r. 

 

W roku 2016 odbyło się 7 posiedzeń Komisji oraz trzy posiedzenia wspólne wszystkich Komisji. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Kobierzyce wyniosła 95%. 

Przyjęty na 2016r. plan pracy Komisji został zrealizowany w 100%. 

Komisja zajmowała się następującymi sprawami: 

Opiniowaniem uchwał w sprawach: 

- uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kobierzyce – 2 uchwały 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP – 46 uchwał 

- uchwalenia zmiany MPZP – 26 uchwał 

- uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP – 4 uchwały 

- nadania nazw ulic – 19 uchwał 

- odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego – 1 uchwała 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu – 4 uchwały 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce – 5 uchwał (w tym dwie 

uchwały zmieniające) 

- zmiany uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska – 2 uchwały 

- lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Kobierzyce – 2 uchwały 

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 2 uchwały 

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

gminy Kobierzyce – 1 uchwała 

Inne zaopiniowane projekty uchwał: 

- ustanowienie pomnika przyrody – 1 uchwała 



- nadanie nazwy parku w Pełczycach 

- przyjęto stanowisko wspólne Komisji Stałych Rady Gminy Kobierzyce w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce za 2015 rok. 

- zaopiniowano Uchwałę budżetową i WPF na 2017 rok  

- zaopiniowano stawki podatków na 2017 rok 

 

Komisja, w czasie posiedzeń omówiła wiele ważnych spraw dotyczących zakresu jej działania z 

zaproszonymi gośćmi (m. in. Radnymi Powiatu Wrocławskiego). 

Komisja zajmowała się tematami poruszanymi przez osoby prywatne i przez deweloperów, 

dotyczącymi zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, odnosząc się do wskaźnika 

intensywności zabudowy, czy też zmniejszenia współczynnika miejsc parkingowych na jeden lokal 

mieszkalny. 

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

aprobowane przez Radę Gminy Kobierzyce. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
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