
Protokół nr 3/18
Komisji Urbanistyki i Rolnictwa

w dniu 20 grudnia 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11:00. Udział w nim wzięli członkowie
komisji zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 6
oraz naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego S.Piwowarczyk

i naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi R.Giblak.
Przewodnicząca Komisji  Ewelina Szewczuk stwierdziła, iż w posiedzeniu

uczestniczy 9 członków komisji, wobec czego obrady są prawomocne.
Porządek obrad będący kontynuacją porządku posiedzenia z dn. 14 grudnia

br. przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  obejmującego  lokalizację  stacji    elektroenergetycznej

w Hanuszowie,
2)uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego

i Romana Dmowskiego,
3)uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego  część  miasta  Nysy  w rejonie  ulic  A.Kordeckiego

i A.Brodzińskiego,
4)aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Nysa".
2.Zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski radnych, złożone podczas

posiedzeń Komisji Urbanistyki i Rolnictwa.
3.Sprawy różne, wolne wnioski.

Ad 1.1
Projekt uchwały zreferował naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

S.Piwowarczyk.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania   przestrzennego   obejmującego   lokalizację   stacji

elektroenergetycznej w Hanuszowie.
Pytania w temacie zadał radny R.Jamiński.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1.2Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego  S.Piwowarczyk omówił

projekt przedmiotowej uchwały.
Głos w dyskusji zabralbradny R.Jamiński, radny J.Tarnowski.
Radny  M.Święs:  „z  uwagi  na  konieczność  integracji    przedsięwzięć
inwestycyjnych,   godzenia   sprzecznych  niejednokrotnie   interesów
i antagonistycznych grup społecznych w spójną wielofunkcyjną całość,

wnoszę o rozważenie możliwości podziału obszaru gminnego na tereny
inwestycyjne z możliwością prowadzenie działalności produkcyjnej i obszary

mieszkalne, kulturalne, usługowe, handlowe itp.
Brak wyraźnego rozdzielenia funkcji przemysłowej od pozostałych obszarów,
wprowadza chaos urbanistyczny w naszym mieście. W ramach niewielkiej

przestrzeni miejskiej   nakładają się na siebie funkcje sprzeczne (tereny



przemysłowe i mieszkalne) rodząc zrozumiałe napięcia społeczne i pretensje
inwestorów, którzy nie bacząc na aspekty społeczne wnioskują o możliwość

prowadzenia działalności trudnej do pogodzenia z funkcją mieszkalną".

Komisja pozytywnie,  4  głosami „za" przy 5  głosach wstrzymujących

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie

ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1.3Projekt uchwały zreferował naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

S. Piwowarczyk.Komisja pozytywnie, jednogłośnie 9 głosami „za" zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A.Kordeckiego

i A.Brodzińskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 1.4Projekt uchwały zreferował naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi R.Giblak.
Komisja pozytywnie,  8 głosami „za"  przy  1  głosie  wstrzymującym
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie aktualizacji  i  przyjęcia „Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa".
Pytania w temacie zadał radny Ł.Bogdanowski, radna D.Pasieka

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski złożone przez radnych.
Radna D.Pasieka zawnioskowała o podstawę prawną odnośnie odpowiedzi
udzielonej na złożony przez nią wniosek, a dotyczący mieszkań chronionych.

Treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3Radny Ł Bogdanowski w związku z kolejnym śmiertelnym wypadkiem na
ulicy Grodkowskiej w Nysie zawnioskował o wystąpienie do właściciela drogi
o poprawę bezpieczeństwa na ww. drodze poprzez zamontowanie

odpowiedniej infrastruktury np. ograniczniki, sygnalizacje świetlne czy
zamontowanie pomiaru prędkości. Komisja jednogłośnie 9 głosami „za"

poparła przedmiotowy wniosek.

Komisja jednogłośnie, 9 głosami „za" poparła wniosek radnego
Ł.Bogdanowskiego, aby projekty uchwał zaczytywać w programie e-sesja na
trzy dni przed pierwszą komisją stałą. Po tym terminie nie będzie możliwości

dokładania materiałów bez ważnych powodów.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący komisji o godzinie

11:50 zamknął posiedzenie.
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