
                                                     PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 7 lipca 2016r. 

 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Andrzej Wołosz, który powitał 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały RM w sprawie zaopiniowania proponowanych 

zmian granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Sandomierska 
z terenu gminy Nowa Dęba. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków  
komisji. 
Ad. 3. 
Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Komunalnych i Społecznych przedstawiła projekt 
uchwały RM w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian granic obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Sandomierska z terenu gminy Nowa Dęba. 
Następnie poinformowała, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 
17.06.2016r. zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowej Dębie o zaopiniowanie proponowanego 
obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Sandomierska położonych w 
granicach gminy Nowa Dęba. Z interaktywnych map Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie przedstawiających proponowane zmiany granic obszarów Natura 
2000 wynika, że do obszaru specjalnej ochrony ptaków wskazano: włączenie fragmentu lasów 
w miejscowości Nowa Dęba w Nadleśnictwie Nowa Dęba, fragmentu łąk w południowej części 
miejscowości Alfredówka, całego „Osadnika” w miejscowości Cygany w związku z czym 
pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało przesłane do Nadleśnictwo Nowa 
Dęba i właścicieli „Osadnika” Cygany. Zwrócono się również do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie o udostępnienie dokumentacji Planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 „Puszcza Sandomierska”, z których bezpośrednio wynikają 
zaproponowane zmiany granic obszarów Natura 2000. Po analizie dokumentacji wynika, że 
proponowany przebieg granicy na tle istniejących granic obszaru  pozbawia właścicieli 
nieruchomości realnego władztwa nad swoją własnością i w znaczny sposób ogranicza 
możliwości korzystania z nieruchomości. Ponadto włączanie w obszar NATURA 2000 terenów 
leśnych, ograniczy prowadzenie właściwej gospodarki leśnej na tych terenach. Mając powyższe 
na uwadze oraz fakt, iż teren „Osadnika” Cygany nie jest pokryty stawami oraz to że nowi 
właściciele „Osadnika” Cygany chcą wykorzystywać grunty rolniczo, niezasadnym jest 
włączenie tego terenu do obszarów Natura 2000, gdyż powodowałoby to ograniczenia i straty 
dla właścicieli tego terenu. Wobec powyższego dodanie fragmentu łąk w południowej części 
Alfredówki będzie się wiązać z ograniczeniami. 
Nadleśnictwo Nowa Dęba, poinformowało, że proponowane zmiany granic obszaru Natura 
2000 Puszcza Sandomierska na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo pokrywają się ze 
zmianami zaproponowanymi i ustalonymi na spotkaniach Lokalnego Zespołu Współpracy 
powołanego przy tworzeniu Planu Zadań Ochronnych dla ww. obszaru. Natomiast właściciele 
„Osadnika” Cygany do czasu przedłożenia projektu uchwały nie przekazali na piśmie swojego 
stanowiska wskazując na zbyt krótki okres na jego zajęcie. E. Rozenbajgier powiedziała, że 



zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, Rada  w terminie 30 dni zobowiązana jest 
do zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków z terenu gminy Nowa Dęba. 
Następnie komisja zapoznała się z załącznikiem graficznym obrazującym tereny obszaru 
Natura 2000 Puszcza Sandomierska oraz wysłuchała wyjaśnień burmistrza MiG w tej sprawie. 
Po krótkiej dyskusji komisja pozytywnie (4 „za”) zaopiniowała projekt uchwały. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 28 czerwca 2016, który jest dostępny w programie eSesja. Następnie zapytał, 
czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 4 głosach „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:  
Elżbieta Goclan 


