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             Gizałki, dnia 20.10.2021 r. 

Znak sprawy: RO.0003.14.2021 

 

 

          Pan Zbigniew Bachorski 

          Radny Rady Gminy Gizałki 

          za pośrednictwem 

          Pana Romana Rojewskiego 

          Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki 
 

 

 W odpowiedzi na Pana pytania nazwane interpelacją z dnia 06.10.2021 r., dotyczące 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych 

Ruda Wieczyńska, Gizałki, Szymanowice, Tomice i Czołnochów informuję, że w dniu 

25.10.2021 r. odbędzie się zebranie wiejskie w Tomicach, podczas którego mieszkańcom 

zostanie zaprezentowany projekt przedmiotowego Planu oraz projekt Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, podczas którego mieszkańcy będą mogli 

wypowiedzieć się na temat proponowanych dokumentów, w tym możliwości lokalizacji 

obiektów hodowlanych.  

Co do Pana stwierdzeń zawartych w interpelacjach z dnia 2.09.2021r. oraz 6.10.2021r. 

dotyczących ,,utrzymania aktualnego, dopuszczalnego stanu w kwestii wielkości hodowli we 

wsi Tomice, tj. 40 jednostek DJP” uważam, że zupełnie nie rozumie Pan procedur 

urbanistycznych, ponieważ na dzień dzisiejszy, w miejscowości Tomice, na obszarach na 

których brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nie obowiązują 

regulacje ograniczające lokalizację obiektów hodowlanych.  

Powyższe ograniczenia zamierzam zaproponować mieszkańcom i Radzie Gminy                              

w projektach opracowywanych dokumentów planistycznych. Podczas spotkania                                

z mieszkańcami Tomic, musiałem wyjaśnić procedury urbanistyczne oraz nakreślić cel oraz 

ogólne założenia przygotowywanych dokumentów. Na spotkaniu rozmawialiśmy                                

o wprowadzeniu regulacji prawnych, które nie pozwolą na lokalizację na terenie Tomic 

obiektów hodowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz 

ograniczenia możliwości lokalizacji obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko w taki sposób aby rolnicy, którzy obecnie hodują zwierzęta w określonej ilości 

nie musieli zmniejszać produkcji i likwidować swoich gospodarstw. Wówczas nie mając 

pełnego rozeznania co do liczby zwierząt hodowanych w gospodarstwach zajmujących się 

produkcją zwierzęcą, proponowałem ograniczenie możliwości lokalizacji przedmiotowych 

obiektów, w których można utrzymywać do 100-120 DJP. Miało to uzasadnienie, ponieważ na 

terenie naszej gminy znajdują się już takie obiekty. Mówiłem wówczas, że należy powyższą 

regulację zróżnicować w zależności od rodzaju istniejącej lub projektowanej zabudowy. 

Co do moich deklaracji, to były one jednoznaczne i na pewno nie proponowałem 

ograniczeń hodowli do 40 DJP na wszystkich terenach objętych opracowywanymi 

dokumentami.  

To nieuprawniona insynuacja, która stawia w złym świetle moją osobę. 

Dziś wiem, że na podstawie posiadanych informacji przekazanych przez rolników 

zajmujących się hodowlą zwierząt w największych obiektach hodowlanych znajdujących się 

na terenach objętych pracami planistycznymi utrzymuje się od 40 do 123 DJP. W przypadku 

miejscowości Tomice od 39-71 DJP.  

Stosowne regulacje zostaną zaproponowane i przekazane do konsultacji 25.10.2021r.   


