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RF.0012.2.7.2022.KRiOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2022r.
Obrady rozpoczęto o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:30.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
· Rzepczyński Jan,
· Kaźmierczak Stanisław,
· Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele UMiG Dolsk:
· Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
· Sławomir Strajbel – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem obrad będzie przedstawienie i

omówienie dwóch projektów uchwał na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

1) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód,

2) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez

rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym

miejscu.

Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód.

Projekt uchwały omówił Sławomir Strajbel.

Tereny objęte niniejszą uchwałą położone są w obrębie geodezyjnym Międzychód. Niniejszą

uchwałę, podejmuje się w celu wyznaczenia terenów przewidzianych pod realizację funkcji

zabudowy letniskowej. Stosownie, do art. 14 ust 5 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

przeprowadzono analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych

rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Dolsk, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Teren

objęty planem miejscowym nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
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Analiza wykazała, że sporządzenie planu, poprzez określenie granic terenów o różnym

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu

przestrzennego i zabudowy, będzie służyło uporządkowaniu struktury przestrzennej

omawianego obszaru.

W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające

podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Miasta i Gminy podjęcie niniejszej

uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu  pierwszej uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński – za

2. Stanisław Kaźmierski – za

3. Romuald Nawrot– za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. b. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki

i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia

handlu w tym miejscu.

Projekt drugiej uchwały omówiła Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o

ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Miasta i Gminy zobowiązana jest wyznaczyć miejsce do

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, a także zgodnie z

art.  5  w/wym.  ustawy  Rada  Miasta  i  Gminy  Dolsk  zobowiązana  jest  do  uchwalenia

regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich

domowników na wyznaczonych miejscach.

"Miejscem Handlu" czynne będzie w każdy piątek i sobotę. Osobami uprawnionymi do

handlu w miejscu wyznaczonym w § 1 uchwały są rolnicy i ich domownicy.

Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do:

1) posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia handlu, tj.

potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o

ubezpieczeniu społecznym rolników lub status domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
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dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez

rolników i ich domowników;

2) okazywania na żądanie osób upoważnionych do kontroli, dokumentów uprawniających do

prowadzenia handlu.

Handel może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych stoiskach handlowych nr 1 i nr 3.

Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu  drugiej uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Jan Rzepczyński – za

2. Stanisław Kaźmierski – za

3. Romuald Nawrot– za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji

       Rzepczyński Jan

   Protokolant

Julia Kotkowiak


