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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 2022r.

Obrady rozpoczęto o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:25.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

· Rzepczyński Jan,

· Kaźmierczak Stanisław,

· Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem obrad będzie przedstawienie i

omówienie projektu uchwały na XLIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

1) w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa

wielkopolskiego,

Ad. 1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego

województwa wielkopolskiego.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk Romuald Nawrot.

Dnia 8 czerwca 2022 roku do Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo od Marszałka

Województwa Wielkopolskiego w celu zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego

województwa wielkopolskiego.

Audyt krajobrazowy to dokument uchwalany przez Sejmik Województwa stanowiący

podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w procesie

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wnioski i rekomendacje sformułowane w

audycie będą miały swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych poziomu

regionalnego i lokalnego. Wzmocnią one także ochronę krajobrazu w obszarach objętych

formami ochrony przyrody i zabytków t.j. w parkach narodowych i krajobrazowych,

rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu i parkach kulturowych, a także będą

mogły stanowić podstawę do prowadzenia polityki krajobrazowej w województwie.
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Zgodnie z art. 38b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.) Zarząd województwa

przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik

województwa, zasięga opinii o projekcie od:

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

- dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,

- wojewódzkiego konserwatora zabytków,

- rad gmin położonych na terenie województwa, z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska

w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za

wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu.

Uwzględniając powyższe regulacje Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do

Rady Miasta i Gminy Dolsk o zaopiniowanie projektu audytu krajobrazowego województwa

wielkopolskiego.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem

projektu  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


