
1 

 

Protokół Nr 2/2019 

z obrad V Sesji Rady Gminy Konopiska 

z dnia 8 lutego 2019 r., od godz. 13:00 do godziny 15:00 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska. 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

 

W V Sesji uczestniczyło 15 radnych.. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Konopiska - pan Edward Bałdyga. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad, w Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy 

Konopiska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (Lista obecności w 

załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Gminy Konopiska – powitał: 

radnych, Wójta Gminy Konopiska – pana Jerzego Żurka, Zastępcę Wójta – panią Iwonę 
Lisek, Skarbnika Gminy – panią Jadwigę Janik, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Ankowską 
– Lis, radcę prawnego – Panią Wiesławę Rodak, Radnego Powiatowego p.M.Chudzika, 

sołtysów, mieszkańców i pracowników urzędu. 

 

 

Ad. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

p.E.Bałdyga- odczytał porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hutki. 

4. Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

5. Zakończenie obrad. 

 

 

p.E.Bałdyga- zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

                                                                

p.E.Bałdyga - poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Hutki. 

  

p.E.Bałdyga-  wyjaśnił, jednym z postulatów mieszkańców Hutek jest  podjęcie uchwały        

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Hutki. Zaczynamy od miejscowości Hutki, a później będą 
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kolejne miejscowości by w przyszłości wójt nie mógł swoją decyzją dopuścić do takiej 

sytuacji. Teren nie był przeznaczony na przemysłową działalność, a wójt swoją decyzją 
umieścił lokalizację takiej oczyszczalni w tym terenie. Każdy z mieszkańców będzie mógł 

nanosić uwagi do planu. 

 

p.S.Zaleski- omówił projekt uchwały. 

 

mieszkanka-, co z decyzjami kontrowersyjnymi? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że są dwie możliwości: zostało uzyskane pozwolenie na budowę i ono 

obowiązuje albo nie zostało wydane pozwolenie na budowę, wtedy można taką decyzję 
wygasić. Jeśli została wydana decyzja w sposób prawidłowy to nie ma możliwości jej 

uchylenia. 

 

p.A.Suchecka- jest taka możliwość. 
 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że nie w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

p.M.Poleszczuk- poprosił by p.S.Zaleski odpowiedział na pytanie, oszacował, jaki to będzie 

czas opracowania tego dokumentu. Jaki będzie koszt dla gminy wykonania takiego 

dokumentu, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że czas zależy od trybu uzgodnień. Przy optymistycznej wersji 

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od dnia dzisiejszego  

to jest osiem- dziewięć miesięcy. Koszt opracowania wynosi 16 tysięcy złotych. 

 

p.A.Świtek-, jakie miejscowości w naszej gminie nie są objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego? Gmina ma 12 sołectw, zaczynamy od Hutek. 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, w 2003 roku był opracowany podstawowy m.p.z.p., ale nie obejmuje 

wszystkich terenów tylko te tereny, które były ujęte w planie uchylonym w 2003 roku, to jest 

szeroko rozumiane centrum Konopisk plus zabudowa wzdłuż dróg w poszczególnych 

sołectwach, dodatkowe małe tereny.  Dla różnych terenów jest opracowanych ok. 60 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o bardzo różnej wielkości. Tereny 

rolne i leśne nie są objęte m.p.z.p. Wyjaśnił, że jeśli ktoś wystąpi o wydanie decyzji  

o ustalenie warunków zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego a spełni pięć warunków określonych w ustawie to wójt nie ma możliwości 

odmówienia wydania takiej decyzji. Może wydać decyzję negatywną, ale po odwołaniach 

kończy się wydaniem decyzji pozytywnej. 

 

p.P.Wojciechowski- tak samo było z tą oczyszczalnią ścieków?  

 

p.S.Zaleski- tak. 

 

p.P.Wojciechowski- jak by wójt wydał negatywną decyzję to? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że po odwołaniach skończyło by się to decyzją pozytywną. 
 

p.E.Bałdyga- powitał Radnego Powiatowego p.G.Dynera. 
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p.R.Kołodziejczyk- odczytał uzasadnienie do uchwały, poprosił o przedstawienie, jakie to 

będą dodatkowe zabezpieczenia? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że w tej chwili jest zapis, że ta oczyszczalnia może być traktowana, 

jako zlewnia ścieków nie tylko z tego zakładu przetwórstwa ryb w Hutkach. Zapisy planu 

mogą ograniczyć to, wyłącznie do ścieków z tej przetwórni i określić górną granicę wielkości 

ścieków. 

 

p.R.Kołodziejczyk- czy w Hutkach występują takie tereny jak chaotyczna zabudowa? Jeśli 
tak, to gdzie? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, że oprócz wydanych miejscowych planów od 2003 roku jest wydanych 

kilkanaście decyzji w dość przypadkowych miejscach. Uchwalenie planu zapobiegnie na 

przyszłość wydawania decyzji. 

 

p.J.Tekiela- czy tego typu inwestycje wymagające decyzji środowiskowej są planowane        

w naszej gminie? 

 

p.S.Zaleski- nie wpłynęły, żadne wnioski o tego typu inwestycje. 

 

mieszkaniec- jak będą dojeżdżać beczkowozami? 

 

p.E.Bałdyga- to pytanie powinno być zadane w kolejnym punkcie. 

 

p.A.Suchecka- czy wójt wydał zgodę na inne inwestycje przesyłowe na ich budowę  
w Hutkach? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że na tą chwilę nie wiadomo o innych inwestycjach. Nie wydałem zgody. 

 

p.Renata Biada –  o tej inwestycji przekonał się Pan w listopadzie. Czy pozyskał Pan wiedzę, 
czy poprzedni wójt nie wydal zgody, byśmy mogli jak najwcześniej zareagować. 
 

p.Wójt- nie wiem, co p.J.Socha wydał. Na tą chwilę nie winem. Są tu ludzie, którzy powinni 

to wiedzieć. Jeśli Pani mnie pyta, co p.J.Socha wydał, to na to pytanie odpowiem po 

dokładnym sprawdzeniu. 

 

p.K.Zygier- wyjaśniła, że jeśli chodzi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy to 

w poprzedniej kadencji nie było wydawanej decyzji dot. terenu przemysłowego. Jeśli chodzi  

o decyzje środowiskową, z tego, co pamiętam zakład, który prowadzi skup złomu  

występował o wydanie decyzji środowiskowej. 

 

p.E.Bałdyga- poprosił o sprawdzenie. 

 

p.R.Szwyngel- wyjaśniła, że kilka dni temu złożyła zapytanie dot. audytu. Kiedy wójt 

przejmował po p.J.Sosze przeprowadził audyt?  

 

p.Wójt- wyjaśnił, że z tego, co pamięta audyt nie był robiony. 

 

p.R.Szwyngel- dostanę takie pismo od Pana? 
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p.Wójt- wyjaśnił, że słowo audyt jest dość szerokie. Nie kojarzę, żeby audyt był robiony. 

 

p.S.Górniak- dostałem od Pana odpowiedź na interpelację, że audyt był wykonywany od 

czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, który kosztował 12.300zł. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że teraz mówimy o inwestycjach. Innym tematem jest audyt finansowy. 

Audyt finansowy był robiony. Trzeba ściśle sprecyzować, czego audyt dotyczy. 

 

p.J.Badora- czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował całą ul. 

Przyrodniczą czy będzie się kończył koło p.Eljasińskiego? Czy miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego może mięć wpływ na realizację planowanej inwestycji 

oczyszczalni ścieków? 

 

p.S.Zaleski- wyjaśnił, plan może ograniczyć zamierzenia inwestora, wprowadzić pewne 

rygory miejsca pochodzenia ścieków i wielkości. Nie ma wpływu na sam fakt powstania 

oczyszczalni. Zakres, jaki obejmie m.p.z.p. kończy się na granicy miejscowości. 

 

 

p.Wójt- intencją podjęcia wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

było wyeliminowanie powstania podobnych rzeczy, bo dochodziły do mnie informacje o 

rozbudowie oczyszczalni. Taki plan ma swoje plusy i minusy. Aby ukrócić wszelkiego 

rodzaju spekulacje wykonywany jest m.p.z.p. Zamykamy ten temat, ale nie zamykamy tematu 

oczyszczalni. Wyjaśnił, że na dwóch działkach, na których jest pozwolenie to musi zostać. 
Trzeba wziąć pod uwagę, że nie to, co wszyscy będą chcieli to będzie w m.p.z.p. Plan jest 

konsultowany i zatwierdzany przez urząd marszałkowski i inne instytucje.  

 

p.S.Zaleski- w momencie podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania mpzp 

wstrzymane zostaje wydanie decyzji, mogą być wstrzymane decyzje na 9 miesięcy. Do roku 

można wstrzymać wydawanie decyzji, by zamknąć procedury i uchwalić plan.  Wyjaśnił, że 

nie wszystkie wnioski będą mogły być uwzględnione. Plan, który będzie opracowany musi 

być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Konopiska. 

 

p.M.Chudzik- mpzp nie jest dobry do końca np.: w Aleksandrii jest firma KOST BET, nie 

mamy mpzp, firma się bardzo rozrosła. Na początku były ostre protesty mieszkańców, jeśli 
chodzi o produkcje kostki brukowej, urządzenia są bardzo głośne. Wyjaśnił, że właściciel źle 

umieścił maszynę i musiał rozbierać halę. Przez to, że gmina wyrażała zgodę na rozbudowę 
teraz mamy zakład, który zatrudnia 180 osób i płaci podatki dla gminy. 

 

p.A.Suchecka- czy my mamy rozumieć, że p.M.Chudzik jest za budową oczyszczalni? 

 

p.M.Chudzik- wyjaśnił, że wygląda na to, że oczyszczalnia musi być wybudowana.  

Nie cieczę się, bo każda oczyszczalnia jest utrudnieniem. 

 

p.A.Suchecka- pan nie jest zorientowany. 

 

p. R.Szwyngel - oczyszczalnia nie zatrudni mieszkańców do pracy. Oczyszczalnia nie jest 

potrzebna. Pan Chudzik mówi, że to będzie coś dobrego dla mieszkańców. 
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p.J.Badora- nie ma, co porównywać p.Hurasa i p.Matyję. Na p.Matyję są listy pochwalne. 

Proszę sprawdzić, jaką opinie ma p.Huras. 

 

p.M.Chudzik- nie jestem zwolennikiem tej oczyszczalni. 

 

p.J.Tekiela- teraz można cos z tym zrobić. Dziwię, się, że państwo mówią pozwólmy mu 

wybudować, a ograniczmy mu tylko do jego potrzeb. Wykazuje do 3m
3
 a buduje do 60 m

3
.
 
 

 

p.M.Poleszczuk-, czemu w uzasadnieniu naniesienie złoża piasku jest podawane, jako powód 

robienia mpzp?  W ustawie pisze, że mpzp robi się dla społeczeństwa i dlatego by ułatwić 
uzyskiwanie dokumentów. 

 

p.S.Zaleski- uchwała obliguje do naniesienia udokumentowanego złoża pisaku i jego granic. 

Chodzi o to by jego eksploatacja nie powodowała uciążliwości dla mieszkańców. Nie ma 

warunków do wyprowadzenia transportu z tego złoża piasku. Dopóki nie zostaną spełnione 

warunki bezpiecznego wywozu urobku teren ten jest rolny bez prawa eksploatacji. Wyjaśnił 

gdzie mieści się złoże. W ciągu 3 lat musimy nanieść złoże. Inwestor musi zorganizować 
wyjazd by nie wyjeżdżać między domami. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że to była głośna sprawa, bo nie podpisałem zgody na warunki. To był 

moment gdzie można było coś zrobić. Moje zdecydowanie spowodowało, że nie został piasek 

wydobywany, nie uruchomiono transportu, a już było rozpisane jak mają wjeżdżać 
 i wyjeżdżać samochody.  

 

p.E.Bałdyga- czy są pytania? 

Pytań nie było. 

 

p.B.Jabłońska - odczytała uchwałę. 
 

Głosowało 15 radnych: 

                            „za”                          głosowało  15 radnych 

                            „przeciw”                                    0 radnych 

                            „wstrzymało się”                         0 radnych  

 

 

UCHWAŁA NR 35/V/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Hutki- podjęta jednogłośnie. 

 

oklaski 

 

Ad.4. Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w Hutkach. 

   

p.E.Bałdyga- mieliśmy trzykrotne spotkanie na Hutkach, sesja się odbyła radni zostali 

poinformowani o krokach. Urząd przedstawi nam kroki, jakie zostały w tym temacie 

poczynione. Podziękował, że społeczeństwo miejscowości Hutki aktywnie włączyło się  
i działa. Kroki, które będą podejmowane przez urząd, mieszkańców i komitet będą dążyły do 

rozwiązania tego problemu. Poprosił o ścisłą współpracę. 
 

p.Wójt- wyjaśnił, że potrzebuje czasu i zaufania. Mamy do czynienie z inwestorem, który nie 
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wyraża żadnej woli, o którym wiele ludzi nie wypowiada się dobrze. Pokazał nam to na 

przykładzie transportu. Jest organizacja ruchu by samochody przy budowie autostrady nie 

rozjeździły nam tej drogi. Jest nieszczęsny most. W miejscowości Leśniaki postawiliśmy znak 

bez organizacji ruchu, by ograniczyć prędkość cystern, które po tej drodze szybko jeździły. 

Efekt był, że ktoś zgłosił. To spowodowało, że tam i na tej drodze zrobiono organizacje 

ruchu. Uzgadniano m.in. z policją wojewódzką. Przy ograniczeniach zawsze jest tabliczka nie 

dotyczy mieszkańców. Tutaj tak samo, co zostało wykorzystane. Straszył panów z policji 

wojewódzkiej, że będą płacić odszkodowanie, bo stoją samochody z dużymi gabarytami.  

Nie musiał poruszać się drogą po tych mostach, mógł jechać dookoła. Mając do czynienia  

z taką osobą trzeba być bardzo ostrożnym podejmując jakieś działania. 9 stycznia 

wystąpiliśmy do firmy z prośbą o przysłanie ilości wywiezionych ścieków z zakładu w latach 

2016- 2018. Odpisał, że gmina nie jest uprawniona do ubiegania się o takie informacje, 

będziemy rozmawiać przez kancelarię. Zwróciliśmy się do odpowiedniej instytucji  

i uzyskaliśmy wnioskowane informacje. Wyjaśnił, że jedynym wyjściem by zablokować 
dalszą rozbudowę jest uchwalenie mpzp. 14 stycznia otrzymaliśmy informacje od 

Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie informacje, że firma Hur- Pol od 1 stycznia do 30 

września 2018 roku nie pobierała wód podziemnych. Wysłaliśmy drugie pismo do 

wodociągów ile wody dostarczono do firmy. 17 stycznia otrzymaliśmy ze starostwa 

informację, o postanowieniu wznowienia na żądanie mieszkańców postępowania w sprawie 

wydania decyzji pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków zakończonej decyzją w dniu 14 

sierpnia 2014. Wyjaśnił, że badają warunki techniczne czy zostały zachowane odpowiednie 

odległości. Dwukrotnie były przesuwane warunki zabudowy, zwiększono odległości. 

Zgłosimy swoje uwagi, podejrzewam, że Państwo również. 21 stycznia wpłynęło pismo od 

Senatora Ryszarda Majera. Wyjaśnił, że zaczęły się pojawiać pisma od polityków, głównego 

inspektora ochrony środowiska, wszyscy cedowali na SKO lub urząd. Sami czekając na 

podjęte decyzje. Odpowiedzieliśmy 31 stycznia 2019r., bo trzeba szanować kogoś takiego jak 

senator, który może pomóc twierdząc, że gmina jest warta tej pomocy. 21 stycznia 

otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą  
o udostępnienie kserokopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej 

budowy oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnieniu informacji  

o środowisku GDOŚ jest organem właściwym do badania prawidłowości realizacji  

i eksploatacji tego typu obiektów, w tym sprawdzania dotrzymywania warunków 

środowiskowych decyzji. Kserokopie zostały udostępnione drogą mailową dnia 22stycznia 

2019r. 24 stycznia wysłaliśmy pismo do Punktu Zlewnego Oczyszczalni Ścieków w 

Rzeniszowie z zapytaniem o przesłanie danych o ilości dostarczonych zafakturowanych 

ścieków. Do tej pory nie mamy odpowiedzi. 25 stycznia wysłaliśmy pismo do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o ilość pobranej wody przez firme Hur- 

Pol od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 r., jednocześnie o przesłanie informacji na temat 

przyczyn zamurowania przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki oraz informacji  

o parametrach ścieków odprowadzanych do kanalizacji w okresie jego podłączenia. 

Odpowiedz otrzymaliśmy 4 lutego. Ta odpowiedź i załączniki są bardzo ciekawe, chętnie się 
tym podzielimy. 25 stycznia wysłaliśmy pismo do p.J.Szczuki i p.A.Sucheckiej z prośba  

o wskazanie czy pismo przesłane należy traktować, jako wniosek o wznowienie 

postępowania, czy wszystkie te osoby wymienione w piśmie są stronami w postępowaniu 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Odpowiedź otrzymaliśmy 31 

stycznia. 25 stycznia wysłaliśmy pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Częstochowie z prośbą o przysłanie danych na temat ilości i jakości ścieków 

odprowadzanych z terenów zakładu Hur- Pol do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków  

w Rzeniszowie w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018r. w rozbiciu miesięcznym. 

Wyjaśnił, że chodziło o potwierdzenie takich samych informacji.  
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1 lutego 2019r. przyszła odpowiedź, którą przesłaliśmy Państwu. Okazuje się, że Państwo 

macie jeszcze bardziej poszerzoną informację. Przedstawił informacje w poszczególnych 

latach.  31 stycznia wysłaliśmy pismo do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd  

Zlewni w Sieradzu z prośbą o zwrócenie uwagi przy wydawaniu pozwolenia wodno- 

prawnego na wprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Konopka. 1 lutego 2019 r. 

otrzymaliśmy pismo od p.R.Szwyngiel i p.A.Suchewckiej z prośbą o przygotowanie uchwały 

Rady Gminy dot. sfinansowania opinii do raportu oddziaływania na środowisko. Wyjaśnił,  

że 4 lutego 2019r. postanowiłem wyłączyć pracownika, który się tym zajmowała z dalszego 

prowadzenia.  Ponieważ jedyny pracownik, który miał o tym pojęcie został wyłączony 

złożyliśmy pismo do SKO o wyznaczenie organu zastępczego do wznowienia postępowania., 

żeby SKO wiedziało, że podejmując decyzję gmina nie jest w stanie, tylko musimy poczekać 
czy ta decyzja będzie podjęta przez SKO. Wskazaliśmy gminę Częstochowa, która jest dużą 
jednostką i posiada wyspecjalizowane działy. Czekamy na odpowiedź. 6 lutego wysłaliśmy 

pismo z prośbą o kontrolę postępowania z nieczystościami przez zakład Hur- Pol. Wyjaśnił, 

że to jest skutek otrzymanych informacji by porównać ilość wody i ścieków, by wskazał, na 

co zostało zużyte. Jeśli się określi, że przy takich poborach wody ma tyle ścieków, a szykuje 

oczyszczalnie na tyle i tyle ścieków, to, w którym momencie kłamał? Podziękował 

p.J.Szcztuce za przesłanie dodatkowych informacji. Wyjaśnił, że Państwo mogą iść różnymi 

drogami, ja mam pewne ograniczenia. Na kolejnym spotkaniu wymienimy się informacjami, 

które my posiadamy i które Państwo posiadacie. To, co zostało zrobione zaprzecza strategii 

rozwoju naszej gminy. Przesłali Państwo do nas pismo, które następnego dnia przekazaliśmy 

do SKO. Na tą chwilę to jest tyle jak będą pytania postaram się odpowiedzieć. Mam 

przygotowaną odpowiedź do p.R.Szwyngel na temat firmy i opinii o raporcie. Wyjaśnił, że to 

są panowie, którzy bazują na informacjach a nie wyjeżdżają w teren, nie pobierają próbek. 

Wyjaśnił, że musimy mieć rozstrzygnięcie SKO. Jeśli SKO wznowi i przekaże do ponownego 

rozpatrzenia do nas lub do innej gminy. Jeśli ktoś stwierdzi, że jest taka opinia potrzebne 

zostaniemy obciążeni za wykonanie takiej opinii i wtedy możemy te pieniądze przeznaczyć 
na ten cel. Wszystko da się zrobić tylko muszą być dochowane procedury. Na ten temat 

rozmawiamy w szerszym gronie mocno zaangażowany jest mój zastępca p.Iwona, pracownik 

odsunięty, sekretarz, radca prawny. 

 

p.J.Szczuka- wynikiem tych decyzji mogą być albo oczyszczalnia powstanie i będzie 

funkcjonować albo nie będzie. Jeśli ta inwestycja powstanie urząd i skarb państwa będzie się 
musiał liczyć z roszczeniami odszkodowawczymi od mieszkańców. Będzie to proces 

zbiorowy dotyczący uciążliwości i drastycznego spadku cen nieruchomości. Jeśli 
oczyszczalnia nie powstanie będziemy się liczyć z roszczeniami inwestora. Oświadczenie 

inwestora i tej firmy, która go reprezentowała polega na przekazaniu nieprawdy. Naszym 

zdaniem nastąpiło wyłudzenie dokumentów w związku z tym dwa tygodnie temu złożyliśmy 

zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez p.Hurasa i przez 

ta firmę, w dokumentach podał, że wytwarza 300m
3
 dziennie ścieków. Z tego, co mówi 

p.wójt, mamy dane, że od 2014 do 2018 roku wytwarzał od 550 m
3 

do 950 m
3 ścieków. Jest to 

około 3m
3 

dziennie. Dysproporcja jest olbrzymia. W dokumentach źródłowych inwestor 

wskazał, że ma to być oczyszczalnia zakładowa. P.Hurasowi powinno zależeć na tym żeby 

szybko rozwiązać kwestie formalno – prawne. Zależy nam jak najszybciej na informacji czy 

Pan Wójt wznawia postępowanie, czy odmawia Pan wznowienia postępowania, czy 

przekazuje do SKO. Decyzja Pana zostanie zaskarżona i trafi do SKO. Chodzi o to by nie 

zwlekać z czasem. 

 

p.wójt- wyjaśnił, że jest wiele tematów, które wynikają z analizy. Jest wiele zastanawiających 

rzeczy m.in, czemu na samym początku było 950 m
3
, 500 m

3
, co było robione z pozostałą 
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ilością. Jeśli zostanie złapany na kłamstwie to będzie podstawa. Jeśli zostanie skierowane do 

któregokolwiek urzędu będzie to szybko procedowane, co pozwoli wskazać mapę drogową 
dalszego postępowania. 

 

p.W.Rodak- na ostatniej sesji mówiłam i państwo doskonale o tym wiecie decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach, wuzetka są decyzjami ostatecznymi i mogą być 
wzruszone tylko w trybach nadzwyczajnych. Mówiłam, że w grę wchodzi stwierdzenie 

nieważności i wznowienie postępowania. Państwo korzystacie z różnych trybów. 

W odniesieniu do decyzji środowiskowej wnieśli Państwo do SKO wniosek o przywrócenie 

terminu i rozpatrzenie waszego odwołania. Wnieśliście do urzędu o wznowienie 

postępowania. Jeśli SKO nie przychyli się do wniosku gminy o wyznaczenie obiektywnego 

zewnętrznego organu do załatwienia tej sprawy, to sprawa do nas wróci. My niezwłocznie 

wydamy postanowienie tak jak zrobił to starosta. Musi Pan wiedzieć, że to o niczym nie 

rozstrzyga. Powołali się Państwo na dwie przesłanki. Pierwsza to sfałszowane dowody. Musi 

być wyrok, albo sprawa musi być oczywista. Druga przesłanka czy jest strona postępowania 

czy nie jest. Kwestia oddziaływania raportu na środowisko z tego będzie wynikało czy są 
stroną czy nie są. Wyjaśniła, że nie może toczyć się dwutorowo. My wznowimy i musimy 

zawiesić, dlatego, że Państwo złożyli wniosek o rozpatrzenie odwołania. Nie ma 

rozstrzygnięcia w tej sprawie, gdyby SKO przyjęło za słuszne Wasze odwołanie i rozpatrzyło 

to Wasze odwołanie to może uchylić decyzje i przekazać do ponownego rozpatrzenia. Nie 

można w tym samym czasie prowadzić postępowania o wznowienie.  

To wynika z tych środków, które Państwo podjęli. Najważniejsze jest rozstrzygnięcie SKO 

czy ta decyzja będzie wzruszona. SKO może z urzędu wszcząć postępowanie w sprawie 

stwierdzenia nieważności z tego powodu również postępowanie w sprawie wznowienia 

musiałoby być zawieszone. Po stwierdzeniu nieważności sprawa wraca do rozpatrzenia w 

pierwszej instancji. Z uwagi na to, że skorzystaliście z tamtego środka i rozpatruje to SKO, 

nawet jak wznowi, nawet jak sprawa wróci do nas to i tak wójt musi zawiesić, nie, dlatego, 

że nie chce rozpatrywać, tylko, dlatego że tamte sprawy muszą być najpierw rozpatrzone. 

Jeśli złożone zostało do prokuratury zawiadomienie o sfałszowaniu dowodów to musimy na 

tym etapie postępowania dowiedzieć się, jaki rezultat jest tego postępowania. Jeśli np. starosta 

wznowił postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę to jest podstawa dopiero  

to jest podstawa do oceny w pierwszej kolejności czy państwo, jako strona nie braliście 

udziału w postępowaniu. Starosta będzie obecnie oceniał, czy byliście stroną, a potem czy 

decyzja była prawidłowa . Jeśli chodzi o doprowadzenie do tego, żeby oczyszczalnia nie 

powstała to najważniejsza jest decyzja o warunkach środowiskowych, bo ona jest podstawą 
do wydania pozwolenia na budowę. Jeśli się jej nie zakwestionuje to nawet, jeśli byli byście 

stroną w postępowaniu na budowę to najprawdopodobniej tak się może nie zadziać. 
 

p.J.Szczuka- nie oczekujmy na ostateczne załatwienie sprawy karnej, bo to są tylko 

przesłanki, że zostało popełnione przestępstwo. Druga rzecz, jaką chciałem nadmienić to 

kwestia roszczeń mieszkańców. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ówczesne władze gminy 

popełniły wiele nieprawidłowości, w związku z tym przygotowujemy dokumenty o 

popełnieniu przestępstwa w postaci niedopełnienia obowiązków przez ówczesne władze 

gminy przez to, że zamknięto społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu. Drugą 
rzeczą jest nadużycie uprawnień przez ówczesne władze w postaci wydania decyzji 

administracyjnych wbrew studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Dokument ten 

nie jest podstawą prawną do działania, ale zgodnie z wyrokiem naczelnego sądu 

administracyjnego nie może być opracowany plan zagospodarowania przestrzennego 

niezgodny z takim aktem, który w 2014 roku Państwo uchwaliliście. Uważam, że wójt nie 

miała podstawy do wydania decyzji do studium, które zakłada, że teren ten, na którym stanie 
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ta inwestycja jest terenem chronionym. 

 

p.W.Rodak-, jeśli takie argumenty zostały przedstawione to należało by Państwo złożyli 

wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, to byłby najlepszy wniosek. Wyjaśniła,  

że spraw była by otwarta do wszystkiego, nawet do zablokowania inwestycji. 

 

p.J.Badora- z ust p.wójta padło stwierdzenie, że nie potrzebujemy takiego pana. W pełni się 
zgadzam. Podpowiadam czy nie należałoby zrewidować sytuacji własności terenu zakładu, na 

którym on stoi. Z moich informacji wynika, że jego zakład stoi na terenie gminy. Może 

należałoby zrewidować sytuację, na jakich zasadach to jest, może od tej strony trzeba to 

zrobić. 
 

p.E.Bałdyga- wydaje mi się, że to jest wieczyste użytkowanie. Jeżeli jest to wieczyste 

użytkowanie to on jest właścicielem. Mają Państwo prawników, mogą o to zapytać. 
Sprawdzimy to. 

 

p.J.Tekiela- ostatnio wiele rozmawialiśmy o obciążeniach związanych z wydaniem 

kontraportu. Mamy ofertę od instytutu ochrony środowiska - państwowego instytutu 

badawczego. Przedstawiła koszty 8.400 zł netto, co daje kwotę 10332 zł. My, jako 

mieszkańcy przypuszczamy, że nie mamy, co liczyć na te pieniądze z urzędu, że to w 

najbliższym czasie zostanie wykonane. Mamy uwzględniony harmonogram do naszych prac. 

Prace mogą być podjęte od 1 marca 2019 roku. Czas realizacji opinii wyniesie około trzech 

tygodni. Duże szanse mielibyśmy, jako mieszkańcy, aby tą opinię usłyszeć pod koniec marca. 

My, jako mieszkańcy chcielibyśmy mieć niezależny raport. Ta instytucja nam to gwarantuje. 

Chcielibyśmy usłyszeć od Pana Wójta czy jest to możliwe, że p.wójt wyśle takie zamówienie 

i czy nam to Pan opłaci? 

 

p.R.Szwyngel- od 2012 roku chodziłam tą drogą koło oczyszczalni, koło p.Hurasa kilka razy 

dziennie. Nigdy tam nie widziałam tam żadnych ekspertów. Nie widziałam, żeby ktoś tam 

robił odwierty. Nie widziałam ekologów, którzy badaliby populację różnych zwierząt.  
Nie wiem czy ten instytut jest gorszy od instytutu p.Hurasa. Jeżeli dajemy wiarę jednemu 

instytutowi to musimy dać wiarę drugiemu instytutowi. 

 

p.Wójt- poprosił by nie wmawiano, że coś mówił. Powiedziałem wyraźnie, że jest określony 

tok postępowania. Jeśli postępowanie zostanie wznowione to trzeba skorzystać, jeśli ktoś inny 

niezależny będzie to oceniał, to zdecyduje czy jest potrzebna taka opinia czy nie. Nigdy nie 

powiedziałem, że tego nie zrobimy. Sam mówiłem, że cena jest bardzo dobra i że to jest 

instytut państwowy. Proszę mi nie mówić, że jestem przeciwny. Jestem po to wójtem by 

przestrzegać procedur. 

 

p.W.Rodak- wyjaśniła, że p.Huras ma użytkowanie wieczyste. To jest tak jak własność tylko 

płacą za to opłaty. 

 

p.M.Poleszczuk-, z którego roku jest ta decyzja? 

 

p.W.Rodak- nie mam podanych takich informacji. 

 

p.J.Badora- dotarła do mnie informacja za kadencji p.Sochy, jak były próby wyegzekwowania 

od p.A.Musia większych opłat z tytułu wieczystego użytkowania. Pod tym kątem mówiłem 

skoro wtedy była taka możliwość. Czy jest taka możliwość by podnieść opłaty za wieczyste 
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użytkowanie?  

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jak p.Huras byłby jedynym przedsiębiorcą na terenie gminy, ale my 

mamy wielu poważnych przedsiębiorców, którym zrobimy szkodę. Prawo jest jednoznaczne, 

wszyscy ponoszą jednakowo. 

 

p.A.Suchecka- podkreśliła wagę kontraportu, opinii, o której mówimy. Spodziewaliśmy się, 
że koszty uzyskania takiej opinii, podważającej raport inwestora z przekłamaniami. Zespół 

mieszkańców wyłuszczył to, co jest kłamstwem i co jest sprzeczne z prawem. Wszystkie te 

zastrzeżenia umieszczamy w pismach, które dosłownie kierujemy do całego świata. Pan Wójt 

przeczytał nam, jakie pisma do niego wpłynęły. Kolo inwestora p.Hurasa szuka rozwiązania 

problemu tymczasem uważamy, że Pan powinien być z nami. Dlaczego Pan z nami nie pisze 

tych pism? Dlaczego się Pan pod tym nie podpisuje? My mieszkańcy piszemy wszędzie. 

Jesteśmy zorientowani w sytuacji na tyle, że uważamy, że ten kontraport to kluczowa sprawa 

w tej sytuacji. Wszędzie pytają nas czy mamy opinię o tym raporcie. Nie może tak być, że 

opieramy się na kłamliwym raporcie i że nie mamy żadnej innej opinii. To jest niewielka 

kwota jak dla gminy. Jak Państwo dziś nie przegłosują i wójt nie zgodzi się to my się złożymy 

i sami zapłacimy za opinię, ale spotkamy się z Wami w sądzie. 

 

p.Wójt- to było bardzo brzydkie i do niczego nie prowadził. Wyjaśnił, że nie tak to się 
prowadzi, że a konto coś robimy. Powiedziałem, kiedy możemy taką opinię zrobić. SKO już 
dawno dostało do rozpatrzenia. Przy wznowieniu, jeśli przekażą do nas taki raport będzie 

konieczny. Jeśli ktoś inny dostanie do rozpatrzenia to będzie decydował czy taki raport będzie 

potrzebny. Jeśli będzie potrzebował i tak gmina za to zapłaci. Państwo próbujecie stawiać 
mnie i radnych, że jeśli wy nam tego nie zrobicie to my wam to zrobimy. Zapytał czy tak 

wygląda dialog i rozwiązywanie problemów? Tak jestem przeciwko budowie oczyszczalni 

ścieków. Różnimy się tylko tym, że państwo możecie zrobić wiele rzeczy, możecie się 
pomylić, ale ja, jako wójt jak zrobię pomyłkę, to będzie kosztowało gminę ogromne 

pieniądze. Poprosił by mu nie grożono, bo nie uległa wpływom. 

 

p.R.Szwyngel- nam chodzi o nasze życie. Wyjaśniła, czemu się tak zachowują. Straciliśmy 

zaufanie wobec Pana Wójta i Pana Przewodniczącego, kiedy na wizji było pokazane jak 

p.Stępień pozwolił sobie na krytykę naszych działań a my waliliśmy głową o mur by 

gdziekolwiek dotrzeć a Pan Wójt stał i z nim rozmawiał. Nie wiemy jak wygląda cała 

zakulisowa gra i dlatego straciliśmy zaufanie. To jest wynikiem naszego zaufania. 

 

p.Wójt-, co ma wspólnego p.Stępień ze mną? Pani mówi, że walicie głową w mur  

w starostwie. 

 

p.R.Szwyngel- wyjaśniła, że wszystkie decyzje zapadły, nie da się nic zrobić. Pan Stępień 
powtórzył to samo. Nikt nam nie chce pokazać jak rozwiązać problemy. 

 

p.Wójt- pozwólmy działać instytucjom wyższego rzędu, SKO. To, że ja stałem z p.Stępniem 

to namawiam go żeby on nic nie robił? 

 

p.J.Tekiela- starostwo wzruszyło postępowanie. Czekamy by w gminie podjęto konkretne 

decyzje i działania. W naszym interesie jest to by tej oczyszczalni w Hutkach niebyło. 

 

p.E.Bałdyga- przykro nam, że Państwo straciliście do nas zaufanie. Te wszystkie decyzje, 

które podejmujemy nie mają sensu, bo nie mają Państwo do nas zaufania. Myślę, że to są za 



11 

 

daleko wybiegające słowa, które nie mają pokrycia w faktach. Ze swojej strony życzyłbym 

sobie współpracy. Działajmy wspólnie. 

 

p.J.Badora- Pan Przewodniczący ma racje. Nie dziwcie się mieszkańcom Hutek i Rększowic. 

My obserwujemy urząd, jako instytucję. Jeżeli w naszym urzędzie zostało dopuszczone, że 

pracownik został zawieszony to musiał popełniać błędy. 

 

p.E.Bałdyga- wyjaśnił, że pracownik jest odsunięty od tych działań nie, dlatego, że popełniał 

błędy. 

 

p.Z.Lubańska- w kadencji 2010-2014 jako radni o niczym nie wiedzieliśmy. Według mnie 

głównym podejrzanym jest p.J.Socha i p.M.Jarosz-Wawrzyńczak, nigdy o tym nie 

wspomnieli. Wtedy, kiedy p.Huras zaczął budować, dzień po wyborach mieszkańcy się 
dowiedzieli. 

 

p.W.Rodak- wytłumaczyła kwestie odsunięcia pracownika. Prawo mówi, że w postępowaniu 

nie może brać udział pracownik, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Z mocy 

prawa podlega odsunięciu. Nie, dlatego, że źle prowadził postępowanie, czy dopuścił się jakiś 
naruszeń. Pan wójt zmuszony był wydać postanowienie o odsunięciu tego pracownika, a nie  

z powodu jego błędów. Druga sprawa opinii do raportu. Żeby to był dokument, który ma 

jakąś moc prawną, a nie jest dokumentem prywatnym. Musi być pozyskany w toku 

prowadzonego postępowania, jako opinia biegłego. Skoro Pan Wójt nie prowadzi 

postępowania nie może dopuścić do opinii biegłego z tego raportu. W momencie jak będzie 

prowadził postępowanie to Pan Wójt deklaruje, że taki raport zostanie zrobiony. 

 

mieszkanka- wszyscy będziemy się starali by tej oczyszczalni nie wybudować, są prace, które 

trwają. Naszą ulicą przejeżdżają duże samochody. Policja przyjeżdża, a inwestor nic sobie  

z tego nie robi. Mamy dwa ostre zakręty, które musimy pokonywać. Boimy się mijać na 

zakrętach z tak dużymi samochodami, co jest bardzo niebezpieczne. Czy istnieje możliwość 
zabezpieczenia nas, jako mieszkańców i użytkowników tej drogi. Wybudowaliśmy domy, 

użytkujemy drogę, która jest dla nas niebezpieczna. Czy gmina coś zrobi, czy za każdym 

razem musimy dzwonić na policję? Jak będzie za późno? Czy możemy na coś liczyć? 

 

p.wójt- wyjaśnił, że ta droga jest drogą publiczną, każdy się może po niej poruszać. To, co 

podjęliśmy i co mamy zamiar zrobić. Wyjaśnił, co może zrobić jest ograniczenie do 10 ton, 

rozglądamy się, kto nam zrobi tą ekspertyzę. Jak podejmiemy decyzję, że będzie to 10 ton,  

w zależności ile wyjdzie z tej opinii, to mam pod spodem nie umieszczać tabliczek, których 

działek to nie dotyczy? To jest jedyny sposób. 

 

mieszkanka- on nie jest mieszkańcem. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że jest właścicielem działek. Mogę zrobić wtórną organizacje ruchu. 

Wyjaśnił, że po dwóch zdarzeniach policyjnych robię ekspertyzę, która jest aktualna  

i wychodzi, jakie ma być ograniczenie tonowe. Wyjaśnił, że może to zrobić, tylko to będzie  

ze szkoda dla mieszkańców. 

 

p.J.Badora- po wyborach w 2014 roku Pana zastępczyni, podpisane było p.Z.Kuśmierska 

wezwała mnie, jako właściciela działki, na którą woziłem ziemię w celu wyrównania działki. 

Wezwała mnie do naprawy wszelkich szkód, które dane ciężarówki zrobiły na tej drodze.  

Mnie, jako mieszkańca da się wezwać, a p.Hurasa się nie da? 
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p.Wójt- wyjaśnił, że nie będzie wracał do tamtego tematu, bo nie wiem czy tam ma Pan wjazd 

uzgodniony. Nie pamiętam czy były jakieś zniszczenia. Musiały być jakieś zniszczenia, może 

pobocza uszkodzone. P.Huras zniszczeń nie zrobił. Jeśli coś zniszczy to zostanie wezwany. 

 

p.J.Szczuka- na tą drogę jest gwarancja, która prawdopodobnie nie będzie uznana przez 

wykonawcę, jeśli stwierdzi, że ruch jest ponad normatywny. Proszę zwrócić na to uwagę. 
 

p.Wójt- gwarancja na pewno jest tylko nie pamiętam czy trzyletnia czy pięcioletnia. Wyjaśnił, 

że tam są określone naciski na most. 

 

p.J.Szwyngel- poinformowała, że dotarli do dokumentów, gdzie jest gwarancja na ilość osi na 

drogę, nie tylko na sam most. 

 

p.A.Suchecka- we wsi Hutki narasta coraz większa frustracja i agresja. Wieś jest podzielona 

ludzie mają pretensje do przewodniczącego rady gminy, który tylko deklaruje, że jest sercem 

z nami. Tak naprawdę nie jest. Jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jesteśmy zdenerwowani  

i sfrustrowani, ta agresja znajduje różne niebezpieczne ujścia. Jest niebezpieczeństwo na tej 

drodze dla nas i dla dzieci.  Apeluje by wstrzymać tą budowę. Jest jedna możliwość by 

wstrzymać tą budowę na czas podjęcia decyzji. Może to zrobić wojewoda i może wystąpić 
Pan Wójt z prośbą do wojewody by wstrzymał budowę ze względu na zagrożenie życia 

mieszkańców oraz na konflikty, które są we wsi. 

 

p.Wójt- wojewódzki główny inspektor nadzoru budowlanego ma różne uprawnienia, ze 

względu na to, co się dzieje wystosuje pismo do wojewody, aby na czas wyjaśnienia 

wstrzymał. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie. 

 

mieszkaniec-, dlaczego my musimy o to prosić? Dlaczego wójt sam tego nie zrobi? 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że nie ma decyzji i wiem, jaka jest kolejność. Napisze takie pismo. 

 

p.E.Bałdyga- nie rozumiem p.A.Sucheckiej, która mówi, że jestem przeciwny. Całym sercem 

jestem przeciwko budowie. Wyjaśnił, że jako Przewodniczący Rady Gminy Konopiska nie 

wydaje decyzji. Decyzję wydaje Rada Gminy, Wójt. Ta sesja tego problemu nie rozwiąże, 

spotkamy sie jeszcze w tym temacie wielokrotnie i będziemy te tematy poruszać. Wystosował 

apel w imieniu wszystkich radnych i swoim do Pana Wójta by podjął wszelkie możliwe kroki, 

jakie są tylko dopuszczalne prawem, aby doprowadzić do zweryfikowania decyzji wydanej 

przez p.J.Sochę i żeby starać się wszystkimi możliwymi przedsięwzięciami zgodnymi  

z prawem zatrzymać tą inwestycję. 
 

p.S.Górniak- uzupełnił, że sprawa oczyszczalni nie dotyczy tylko Hutek, Rększowic, Łaźca 

czy Wąsosza. To będzie dotyczyć całej gminy. Co 7,5 minuty będzie przejeżdżał beczkowóz 

z różnych stron. Z tej oczyszczalni powstanie ok. 2300 ton zawiesin. Będą przejeżdżać 
samochody, które będą wywozić te smrody przez naszą gminę. 
 

p.E.Bałdyga- będzie to uciążliwe dla naszych mieszkańców. 

 

p.Wójt- wyjaśnił, że potrzebuje zaufania i czasu. Nie dysponujemy materiałem, którym 

dysponuje komitet. Poprosił o doprecyzowanie najbliższego spotkania. Chce z 

przedstawicielami, z komitetem omawiać. Już mówimy, że ścieki będą dostarczane,  
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a walczymy o to by były to tylko zakładowe ścieki. Skąd ten pan weźmie tyle ścieków.  

My już tworzymy hipotezy katastroficzne. Miejmy troszeczkę zaufania. Ponowił apel by  

w najbliższym terminie się spotkać. Ustalić termin i godzinę oraz dalszą strategie działania. 

Chcemy by inwestor wskazał skąd chce wziąć określoną ilość ścieków. Wyjaśnił, że jeśli  
w założeniach jest błąd to reszta nie ma sensu. 

 

 

 

Ad. 5. Zakończenie obrad. 

  

Wobec wyczerpania porządku obrad p. Edward Bałdyga Przewodniczący Rady podziękował 

za udział w sesji, zamknął obrady V sesji Rady Gminy Konopiska. 

Sesja trwała do godziny 15:00. 

 

Protokół z wynikami głosowania imiennego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz                                    

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.                                            

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół sporządziła:                                      Przewodniczący Rady Gminy Konopiska: 

 

Anna Podsiadlik                                                          Edward Bałdyga 

 

 

 


