
Protokół nr 24/VI/14 
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy 

odbytego w dniu 28 kwietnia 2014 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski, 
który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Tematem posiedzenia jest omówienie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Rościszewo  dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych. 
Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy, który powiedział – jeśli chodzi o miejsca 
konfliktu ja za dużo nie mam do powiedzenia w tym temacie , zarzuca mi się , 
że nie wstrzymuje pewnych spornych inwestycji, ale według obowiązującego 
prawa ja nie mogę tego zrobić. 
Na studium mamy podpisaną umowę , koszt na dzień dzisiejszy wynosi około 
40.000zł plus VAT . 
Jeżeli podejmiemy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego konfliktem 
moglibyśmy zawiesić procedurę na 9 miesięcy a tam gdzie nie ma konfliktu. 
 
Pani urbanistka , która została poproszona na posiedzenie wyjaśniła ,że plan 
zagospodarowania przestrzennego musi być zrobiony dla każdej wsi oddzielnie. 
Poinformowała również jakie zapisy mogą znajdować się w tym planie . 
Pan Dziurlikowski powiedział chcę zapobiec ,żeby nie doszło do dramatu bo 
trzeba to jeszcze raz przemyśleć , zapytał czy można przystąpić do planu zbierać 
wnioski a jeśli nie będzie  porozumienia czy będziemy mogli się wycofać. 
Pan Przewodniczący Rady stwierdził , że ze względu na krótki czas jaki pozostał 
do sesji i nie sprecyzowane obszary dla których miałby być zrobiony plan 
zagospodarowania przestrzennego (chodzi o przygotowanie projektu uchwały 
wraz z załącznikami )  proponuję by zdjąć z porządku obrad sesji ten punkt. 
Członkowie poszczególnych komisji jednogłośnie przystali na tę propozycję by 
zdjąć z obrad sesji punkt „ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Rościszewo dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych oraz dla 
terenów w miejscowościach Borowo, Lipniki, Nowe - Rościszewo Puszcza, 
Rościszewo, Rzeszotary Star Wieś, Stopin, Topiąca, Września. 
Więcej spraw nie poruszano. 
  

 
 
 


