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PROTOKÓŁ 

z dnia 14 marca 2019 r. 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  

przy ul. Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93 

 

Protokół sporządzony w dniu 14 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój przez 
Katarzynę Rodziewicz – Inspektora Wydziału Architektury 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 14 marca 2019r. przeprowadzono dyskusję publiczną 
nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru położonego przy ul. Rolniczej  
w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93. 

I. Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

II. Głos w dyskusji zabrali: 

Dyskusję nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu dla obszaru położonego 
przy ul. Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93 otworzyła  
Katarzyna Borkowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury, która przywitała 
przybyłe osoby: głównego projektanta planu Radosława Jończaka z firmy Softgis  
z Wrocławia, właścicieli terenu dla którego sporządzany jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, mediatorki wpisane na listę stałych mediatorów sądowych 
w sądzie okręgowym w Bielsku-Białej: Krystynę Gotkowską – Basińską oraz Joannę Habiciak, 
które poprowadzą dyskusję oraz pracowników Urzędu Miasta Pana Mariusza Rogalę - 
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Przywitani zostali również mieszkańcy oraz sołtys 
sołectwa Bzie Michał Urgoł. Obecni zostali poinformowani, że z dyskusji publicznej musi 
zostać sporządzony protokół, w zawiązku z czym jest ona nagrywana. Załącznikiem  
do protokołu jest lista obecności, dlatego prosi się wszystkich o wpisywanie na listę obecności. 
Tematem spotkania jest dyskusja nad ustaleniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a po spotkaniu będzie można jeszcze zapoznać się z tym 
projektem w Wydziale Architektury lub na stronach internetowych miasta. Do 27 marca 2019r. 
trwa wyłożenie projektu planu, natomiast do dnia 12 kwietnia 2019r. można złożyć uwagi do 
projektu planu. Uwagi składa się na piśmie. Uwagi będą rozpatrywane przez Radę Miasta  
i będą przyjmowane uchwałą podobnie jak plan. Następnie przekazała głos mediatorkom  
w celu wyjaśnienia roli jaką będą pełnić w dyskusji publicznej.  
Krystyna Gotkowska-Basińska - mediator -  witam wszystkich i wyjaśniłam, że mediatorki 
zostały zaproszone do poprowadzenia dyskusji, gdyż mają wprawę w prowadzeniu trudnych 
rozmów. Rolą mediatora jest być bezstronnym i dać szansę wypowiedzenia się wszystkim 
stronom i przedstawienia swoich racji w sposób absolutnie bezstronny, tak żeby spotkanie  
to było merytoryczne i satysfakcjonujące dla każdego. Przedstawiony zostanie regulamin i jak  
to spotkanie widzimy.  
Joanna Habiciak – mediator – spotkanie ma być szansą na wysłuchanie jak wygląda problem 
z różnych stron. Żeby dyskusja przebiegała sprawnie i na temat, każda osoba która chce 
zabrać głos powinna podnieść rękę do góry aby można było jej przekazać mikrofon  
i żeby się przedstawiła z imienia i nazwiska, gdyż będzie to potrzebne do spisania protokołu, 
o którym wcześniej była mowa. Osoba, która wypowiada się w imieniu osób trzecich powinna 
podać imiona i nazwiska osób, w imieniu których zabiera głos. Istnieje możliwość skorzystania 
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ze sprzętu elektronicznego. Jeżeli ktoś ma prezentację to będzie istniała taka możliwość. 
Mamy nadzieję, że dyskusja ta pozwoli rozwiązać problem osób mieszkających na danym 
terenie, który już trwa od pewnego czasu i wypracować rozwiązania satysfakcjonujące 
wszystkich.  
Głos z sali – mam zastrzeżenie co do zasady przedstawiania się i prośbę o podanie podstawy 
prawnej, która będzie uzasadniała potrzebę przedstawiania się, ponieważ adwokat 
poinformował mnie, że nie ma takiego obowiązku. A jeżeli będziemy się przedstawiać  
to dajemy państwu prawo do wykorzystania naszego imienia i nazwiska. Zalecenie  
do mieszkańców, że nie ma potrzeby przedstawiania się jesteście mieszkańcami Bzia  
i to powinno wystarczyć. 
Krystyna Gotkowska-Basińska – podawanie imienia i nazwiska jest potrzebne do 
sporządzenia protokołu ze spotkania, ale jeżeli ktoś ma powody do pozostawania 
anonimowym to nie możemy tego narzucać, żeby się przedstawiał i może tego nie robić. 
Wystarczy, że się jest mieszkańcem Bzia lub Jastrzębie bo nie ma ograniczeń brania udziału 
w debacie. Przedstawianie się miało na celu nadanie porządku i jasności  
w przygotowywanym protokole ale  jeżeli ktoś czuje się w jakikolwiek sposób zagrożony  
to można nie podawać imienia i nazwiska. 
Głos z sali – czuję się bardzo zagrożona ponieważ mam sprawę z powództwa cywilnego 
odnośnie państwa właścicieli, dzisiaj na sali jest też pani adwokat, która reprezentuje pana 
(właściciela działki dla której zmieniany jest plan). Tak czuję się bardzo zastraszona.  
Krystyna Gotkowska-Basińska – mamy nadzieję, że dyskusja będzie przebiegała  
w sposób merytoryczny, a rolą mediatorów jest nie pozwolić aby ktokolwiek nadużywał tego  
i mogło to stanowić zagrożenie. Przyjmuję pani argument, nie ma prawnego obowiązku 
przedstawiania się. Mówicie państwo tylko, że jesteście mieszkańcami Bzia. 
Katarzyna Borkowska – czy chce być pani w protokole zapisywana jako mieszkanka Bzia? 
Głos z sali – tak, wcześniejsze protokoły np. z 13.09.2017r. również tak były opisywane.  
Krystyna Gotkowska-Basińska – sprawa wyjaśniona. 
Radosław Jończak - główny projektant – witam wszystkich i przypominam, że temat był już 
omawiany na wcześniejszych spotkaniach. Przedmiotem dyskusji jest projekt planu, który 
został zainicjowany Uchwałą  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój i jest realizowany zgodnie  
z procedurą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Został przygotowany zgodnie 
z zakresem określonym  jaki projekt planu musi zawierać. Po przystąpieniu do jego 
opracowania było zamieszczone ogłoszenie i obwieszczenie, była możliwość składania 
wniosków dotyczących  projektu planu. Wpłynęły wnioski zarówno od mieszkańców jak  
i instytucji. Wnioski te zostały rozpatrzone i został przygotowany projekt planu, który zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może naruszać ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Następnie projekt był 
przedmiotem opiniowania i uzgodnień, opiniowała go Gminna Komisja Urbanistyczno – 
Architektoniczna oraz zewnętrzne instytucje w zakresie rozwiązań planu, które 
zaproponowaliśmy. Dzisiaj jesteśmy na końcowym etapie. Mamy projekt, który uzyskał 
wszystkie niezbędne uzgodnienia i jest poddany konsultacji z mieszkańcami aby mieli 
możliwość wypowiedzenia się i złożenia uwag. Procedura rozpatrywania uwag będzie 
wyglądał w ten sposób, że po zakończeniu terminu wszystkie zostaną zebrane i rozpatrzone.  
Uwagi rozpatrzone pozytywnie zostaną naniesione w postaci zmiany w projekcie planu,  
a uwagi, które zostaną rozpatrzone negatywnie trafią do Rady Miasta, która na sesji przyjmując 
plan będzie  je rozpatrywała. I albo podzieli stanowisko co do rozpatrzenia uwag albo nie. 
Rada Miasta będzie również w trakcie sesji rozpatrywała uwagi częściowo rozpatrzone.  
Z istotnych rzeczy dotyczących projektu planu mamy do czynienia faktycznie ze zmianą 
obowiązującego planu, a wprowadzana funkcja jest mocno zbieżna z istniejącą czyli funkcją 
produkcyjną. Przystępując do planu otrzymaliśmy informacje o konflikcie na tym terenie 
dotyczącym przeznaczenia. Uczulono nas żeby szczególnie starannie wprowadzić zapisy, 
które z jednej strony będą umożliwiały realizację inwestycji zapisanych w studium,  
a z drugiej strony będą zabezpieczały interesy osób, które mieszkają w sąsiedztwie tego 
terenu. Stąd przystępując do opracowania planu jak i prognozy oddziaływania na środowisko 
największy nacisk położyliśmy na kwestie związane z ograniczeniem uciążliwości, które przy 
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tego typu inwestycji mogą występować. Każda działalność hodowlana, usługowa, produkcyjna 
prowadzona na tym terenie może powodować jakieś konflikty przestrzenne, bo nie każdy może 
się godzić z takimi ustaleniami. Dlatego staraliśmy się tak zabezpieczyć odpowiednimi 
zapisami aby maksymalnie to oddziaływanie zminimalizować.  W prognozie oddziaływania na 
środowisko wszystkie te zalecenia zostały szczegółowo opisane i przebadane i w związku  
z tym ustalenia planu również biorą to pod uwagę oraz fakt, że większość zabudowy 
mieszkaniowej jest zlokalizowanej po sąsiedzku głównie w części południowej i zachodniej. 
Analizowaliśmy uwarunkowania w zakresie gleb, wiatrów. Wprowadziliśmy na tym terenie 
funkcję produkcyjno-usługową oraz na małym fragmencie mamy funkcję infrastruktury 
technicznej kanalizacji. Na tym terenie, który obejmuje większość planu ok. 3ha oznaczonych 
jednostką 1PU zakładamy funkcję produkcyjno-usługową z dopuszczeniem hodowli.  
W ustaleniach planu dopuściliśmy wskaźniki i parametry tej zabudowy, ograniczenia związane 
z tymi funkcjami, które są tutaj dopuszczone. Dodatkowo wprowadziliśmy obowiązek 
zagospodarowania tego terenu, na granicy zielenią, o pasie w najwęższym miejscu 6 m,  
a w najszerszym ok.24 m. Zieleni, która też w pewnym stopniu będzie izolowała ten teren od 
terenów sąsiednich. Tyle słowem wprowadzenia. Jeżeli będą pytania merytoryczne dotyczące 
zapisów planu to odpowiem. 
Joanna Habiciak – uwaga regulaminowa, prosimy o nierozmawianie i nieprzeszkadzanie  
w trakcie wystąpień. Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych i nierobienie nam 
zdjęć, ponieważ nie ma na to naszej zgody. W związku z uwagą pani, która nie chce się 
przedstawić to każdy zabiera głos we własnym imieniu, a nie w imieniu ogółu. Na sali jest dużo 
osób więc każdy może sam się wypowiedzieć w swoim imieniu. 
Krystyna Gotkowska-Basińska – czy ktoś z sali ma przygotowaną prezentację i chciałby 
wystąpić? Czy ktoś z mieszkańców albo właścicieli chce zainicjować dyskusję korzystając ze 
sprzętu? 
 
Przedstawiciel właścicieli terenu objętego planem zgłosił chęć zabrania głosu i skorzystania 
ze sprzętu elektronicznego w celu przedstawienia prezentacji. 
 
Mieszkanka Bzia 1 – zgodnie z przedstawionym przez panie regulaminem każdy wypowiada 
się w imieniu własnym. Czy pan jest inwestorem? 
Przedstawiciel właściciela działek objętych planem – za chwilę się przedstawię teraz 
przerwa techniczna, otwieramy prezentację. 
Mieszkanka Bzia 2 – chcemy żeby inwestor się wypowiadał. 
Joanna Habiciak – zostałyśmy poproszone aby pilnować porządku, było pytanie kto chce 
wystąpić, ma przygotowaną prezentację. Pan się zgłosił, przygotowuje się i zaraz się 
przedstawi.  
Mieszkanka Bzia 2 – my występujemy w imieniu własnym, a pan w imieniu kogo? 
Joanna Habiciak – pan jest pełnomocnikiem inwestora  i istnieje taka możliwość prawna. Pan 
ma tu usankcjonowanie prawne udzielone przez pana inwestora, którego nie ma. Nasza 
uwaga dotyczyła mieszkańców Bzia, którzy tak licznie przyszli i chcą uczestniczyć w dyskusji 
i mogą samodzielnie zabrać głos. Mówiłyśmy o sytuacji gdy pani X mówi w imieniu pani Y i nie 
ma takiego usankcjonowania prawnego tak jak ma pan pełnomocnik w imieniu inwestora. 
 
Mieszkańcy Bzia opuszczają dyskusję publiczną. Na sali gdzie odbywa się spotkanie 
pozostają osoby, które wpisują się na listę obecności nr 2. 
 
Joanna Habiciak – przecież możecie państwo teraz zabrać głos. Wielka szkoda że 
rezygnujecie państwo z możliwości poznania perspektywy drugiej strony. 
…………………* – proszę państwa, idąc na to spotkanie mieliście świadomość jaki jest 
konflikt. Byłam trzy kadencje radną i znam ten problem do pewnego etapu. Zostałam wczoraj 
zaproszona na dzisiejsze spotkanie. Szkoda bo ja też chciałabym obejrzeć co jest 
zaprogramowane i co jest w życie wprowadzone. Czy będzie poszerzone o działalność 
gospodarczą, hodowlaną czy dotyczy to tych spraw, których się nie dało załatwić polubownie? 
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Krystyna Gotkowska-Basińska – spotkanie dotyczy przede wszystkim (przerwana 
wypowiedź) 
…………………* – rozszerzenia działalności  
Krystyna Gotkowska-Basińska – spotkanie dotyczy omówienia projektu zmian  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i tego dotyczy projekt. 
…………………*– ja się pytam czy działalność, która jest już tam prowadzona w sąsiedztwie 
domów jednorodzinnych będzie poszerzona o nowe usługi? 
Joanna Habiciak – spotkanie służy temu żeby poznać te perspektywy i te poprawki, które 
zostały naniesione do planu i żeby każda ze stron miała szansę wypowiedzieć się i nanieść 
uwagi, które mogą wpłynąć do 12 kwietnia. Jeżeli wychodzicie państwo na początku spotkania 
pozbawiacie się możliwości ich wysłuchania.  
…………………*– ja wyjdę do mieszkańców i zobaczę czy coś się uda uratować. 
Głos z sali – państwo którzy wyszli sami pozbawili się możliwości wysłuchania tego co ktoś 
ma do powiedzenie. Nikt ich nie wyrzucił ani nie obraził, sami po prostu wyszli. 
Joanna Habiciak – kontynuujemy spotkanie, szanujemy nasz czas.  
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– reprezentuję rodzinę 
państwa…………………*, współpracuję z kancelarią prawną pana mecenasa Płonki  
w Bielsku-Białej, na co dzień reprezentujemy od strony prawnej firmę Haga, której rodzina 
państwa …………………* jest właścicielem od wielu lat. Zostaliśmy poproszeni o wzięcie 
udziału w tych konsultacjach, ponieważ rodzina państwa …………………* poprosiła nas  
o pomoc w wypowiedzeniu się publicznie, zebranie wszystkich wątków, których w tej sprawie 
jest bardzo dużo oraz o spojrzenie na to od strony przepisów o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym możliwości i ograniczeń. Jesteśmy umocowani, a w razie 
wątpliwości są z nami przedstawiciele rodziny państwa …………………*. Mamy stosowne 
pełnomocnictwo na tą okoliczność. Chcieliśmy przedstawić wszystkie informacje, które dla 
wielu z państwa są znane i oczywiste. Dyskusja ma charakter publiczny, jest utrwalana więc 
inwestorzy chcieli w sposób jasny przekazać po co wnioskowali o zmianę aktualnego planu 
zagospodarowania. W roku 1994 pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego, który 
obowiązywał, przeznaczał ten obszar na cele rolno-produkcyjne. Od XIX w. była tam 
intensywna produkcja rolna z różnym natężeniem, w zależności od sytuacji społeczno - 
gospodarczej. Raz był to PGR jeszcze wcześniej było to historyczne, prywatne gospodarstwo 
rolne i inwestorzy nie chcą tam dzisiaj robić nic innego co już wcześniej tam nie zaistniało. 
Tam będzie produkcja rolna i taki jest zamiar inwestora. W latach 1994 – 2007 obowiązywał 
plan, który przeznaczał ten teren w całości na cele rolno - produkcyjne i zmiana nastąpiła  
w 2007r. W czasie tym państwo …………………* byli dzierżawcami tego terenu, a następnie 
właścicielami i próbowali go na swoje potrzeby zagospodarować. Robili to zawsze zgodnie   
z przepisami prawnymi, uzyskując stosowne pozwolenia na budowę. Inwestowali w ten teren. 
Od początku rodzina państwa …………………* zainwestowała w ten teren około 14 milionów 
zł. Państwo …………………* są przedsiębiorcami, chcą tam prowadzić produkcję i chcą na 
niej zarabiać. W związku ze zmianą planu w 2007 r. została ograniczona możliwość działania 
do funkcji produkcyjno-usługowej. Tak jakby został wycięty element rolniczy z tej funkcji. 
Państwo …………………* prowadzili i budowali następne obiekty w ramach tej funkcji 
produkcyjno-usługowej ale ich działaniem jest funkcja rolnicza i do takiej działalności chcieli 
by powrócić.(Pokaz slajdów) Już w latach 90 mieli taki zamiar, taką myśl przewodnią.  
W związku z tym w 2017r. złożyli wniosek, który rozpoczął procedurę, w której teraz bierzemy 
udział czyli zmianę planu przywracającą stan z roku 2007. W latach 90 rodzina państwa 
…………………* najpierw dzierżawiła, a następnie kupiła ten teren. Budynek chlewni z wieku 
XIX, w związku z faktem że na początku nie mogli nic tu wybudować ani wyremontować. 
Dopiero w 2017r. udało się go wyremontować. Następny slajd przedstawiający silosy i obiekt 
wybudowany z myślą o kurniku, a w chwili obecnej funkcjonujący jako magazyn zgodnie  
z aktualną decyzją oddania do użytkowania. Obiekt ten jest uniwersalny i jakby miał zostać 
użytkowany tylko jako kurnik byłby zdecydowanie niższy. Jest to obiekt uniwersalny. Budynek 
wykonany jest w bardzo nowoczesnej technologii i jak będzie potrzeba inwestor sam o nim 
może opowiedzieć. W szczególności jeżeli chodzi o systemy wentylacyjne,  znacznie więcej 
pieniędzy tam zostało zainwestowane niż potrzeba w stosunku do aktualnej funkcji. Jeżeli 
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chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szkoda że państwo którzy są 
najbardziej zainteresowani nie zostali na tej części. Chcemy wykazać i podkreślić lokalnej 
społeczności, że celem inwestora nie było szkodzenie lokalnej społeczności. Gdybyśmy 
działali wyłącznie zróbmy tam cokolwiek, żeby zarobić pieniądze, żeby wykorzystać ten teren 
do „samej głębi” to przeznaczeń, które są możliwe na podstawie aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu jest mnóstwo i odsyłam do zapisów mówiących o szerokim przeznaczeniu 
produkcyjnym, składowym, usługowym np.: można tam zrobić fabrykę asfaltu, fabrykę 
śmigłowców, warsztaty samochodowe, a nawet warsztaty produkcji czołgów. Bardzo dotkliwa 
mogłaby być taka produkcja dla otoczenia gdyby państwo …………………* chcieli 
wydzierżawić ten teren innemu przedsiębiorcy. Nie muszą wtedy nikogo o nic prosić, mają 
miejscowy plan. Wystarczy prosta umowa dzierżawy i w istniejących budynkach ktoś inny robi 
co chce w ramach istniejącego mpzp. Nic takiego jednak się nie stało, a państwo próbują 
rozmawiać z lokalną społecznością i stworzyć tą funkcję, która w tym miejscu była od prawie 
100 lat. I dla porównania jeszcze zapis paragrafu 13 projektu uchwały: hodowla przemysłowa 
zwierząt gospodarskich. Jeśli wywiąże się dyskusja na temat biznesowych zamiarów 
inwestorów, to nie będą się uchylać od odpowiedzi. Następny slajd przedstawia mapę 
pokazującą, że dookoła zawsze były tereny rolnicze. Są to tereny na obrzeżu miasta gdzie 
zawsze była działalność rolnicza. Zabudowa jednorodzinna była tam zjawiskiem późniejszym 
niż produkcja rolna i zwracamy na to uwagę, gdyż inwestorzy z poszanowaniem praw 
okolicznych mieszkańców nie próbują zrobić nic nowego, nie próbują wprowadzić zmian, które  
zmieniałyby charakter tej okolicy. Slajd przedstawiający budynek magazynowy,  
w którym docelowo miała być prowadzona hodowla w porównaniu z budynkiem byłej chlewni, 
w którym obecnie ma miejsce hodowla jest zdecydowanie bardziej oddalony od siedzib 
ludzkich i jest w dodatku nowocześniejszy o 100 lat i wyposażony w nowoczesną wentylację  
i taką infrastrukturę jaka będzie potrzebna, żeby uniknąć wszelkich immisji. Chronimy sytuację 
paradoksalną, że hodowla w budynku bliżej ludzi jest ok, a mieszkańcy walczą ze zmianą żeby 
hodować zwierzęta w budynku bardziej oddalonym. Gdyby hodowla pojawiła się w budynku 
użytkowanym teraz na magazyn byłaby dalej od mieszkańców. Wracając do mapy 
geograficznej czyli północ na górze wiemy, że wiatry w naszym kraju są głównie zachodnie 
czyli wieją na tereny gdzie nie ma zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej po drugiej stronie 
ul. Niepodległości. Nie jestem w stanie w sposób autorytarny powiedzieć, że zapachy nie 
wydobywają się z obiektu o żadnej porze roku czy dnia ale byłem tam dzisiaj i nie odebrałem 
tego miejsca jako coś szczególnie uciążliwego. Folwark jest zadbany, wygląda na 
nowoczesny, wygląda schludnie i czysto. Nie możemy zapominać jednak o oddziaływaniu, 
którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć i powiedzieć co jest ok, a co nie gdyż nie ma norm 
odorowych. Ostatni slajd pokazuje dobre rzeczy, które robią inwestorzy dla okolicznej 
społeczności. Prowadzą działalność w różnych formach jako spółkę z o.o. lub jako 
jednoosobową działalność i łącznie wszystkie spółki i grupy zatrudniają 250 osób, wszystkie 
podatki zapłacone czyli CIT, PIT oraz podatek od nieruchomości to ok. 1 700 000 zł. Kupili  
i wyremontowali nieruchomość inwestując prawie 14 000 000 zł, żeby prowadzić tam 
działalność i na niej zarabiać i mogła stać się częścią przedsiębiorstwa, które prowadzą. Robią 
to w oparciu o najnowsze technologie i trendy, które pojawiają się w produkcji rolnej włączając 
w to produkcję o charakterze ekologicznym. Chcą to robić z maksymalnym poszanowaniem 
stosunków dobrosąsiedzkich i nie jest celem inwestorów szkodzenie komukolwiek i utrudniać 
życia sąsiadom ale chcą korzystać ze swojej własności. Państwo …………………* bardzo 
żałują, że nigdy dyskusja się nie odbyła z ich udziałem oraz mieszkańców mimo, że w różny 
sposób próbowali do niej zachęcić. Były próby zapraszania osób potencjalnie najbardziej 
poszkodowanych na tą nieruchomość, aby pokazać technologię, pokazać co tam może być 
robione i jak to będzie robione. Nikt nigdy z tego nie skorzystał  
i dzisiaj tych osób też nie ma. Mimo że przyszliśmy w najszerszym składzie jakim się dało – 
dwaj panowie …………………*, ale niestety ze smutkiem należy stwierdzić, że dyskusji nie 
będzie bo nie ma do tego woli.  
…………………* – Czy cały czas od XIX wieku była na tym terenie prowadzona działalność 
rolnicza?  
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…………………*- pełnomocnik P. …………………*– na moją wiedzę nie wynikało to  
z wszelkich zaszłości historycznych. PGR na pewno był mniej aktywny niż nowoczesne 
gospodarstwo. Dlatego pewnie bywało różnie. 
…………………* – dlaczego zadałam to pytanie? Ono wyniknęło z pana prezentacji. Pan tu 
przez cały czas mówił, że była tam prowadzona działalność rolnicza. W odpowiedzi na moje 
pytanie pan sam sobie zaprzecza, że zawsze była tam działalność rolnicza. Czyli była czy nie 
była cały czas działalność rolnicza kiedy ten folwark należał do gminy Pawłowice. XIX wiek - 
w jakim wieku jesteśmy? Więc proszę nie wprowadzać osoby na sali w takie kłamstwo, że tam 
zawsze była działalność. Drugie pytanie kiedy, chodzi o rok, została wydana zgoda  
w sąsiedztwie na budowę domków jednorodzinnych? 
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– nie orientuję się 
…………………* – to o czym my mówimy, pan reprezentuje inwestora. Gdybym wiedziała,  
że dyskusja ta będzie tak prowadzona to wzięłabym dokumenty, które składałam jako 
interpelacje za poprzedniego prezydenta gdzie chodził inspektor budowlany, oglądał tę halę 
magazynową, którą pan nam powiedział, że to jest ten siwy dach i jakie to wspaniałe 
rozwiązanie, że ona jest dalej od tej byłej chlewni. Pytam pana w jaki sposób poprawią się 
warunki życia tych mieszkańców, którzy są podzieleni tylko wąską drogą asfaltową dojazdową. 
W jaki sposób po uruchomieniu hodowli w tym istniejącym obiekcie magazynowym poprawią 
się warunki życia mieszkańców?   
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– odwracając pytanie w jaki sposób się 
pogorszą? 
…………………* – pan powiedział polepszą. 
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– np. w ten sposób że hodowla będzie 
oddalona od budynków mieszkalnych o około 200 m. Jeżeli jest coś co przeszkadza, a jest 
oddalone o ok. 200m to przeszkadza mniej. 
…………………* – panu się wydaje bo pan nie wącha tego, a się nie da zmierzyć smrodu. Na 
tej sali dla ogółu radnych i wszystkich zainteresowanych osób była sesja nadzwyczajna 
tematyczna. Wypowiadały się osoby, że w innej miejscowości, które również w sąsiedztwie 
mają kurnik, wypowiadały się wówczas gdy działalność ta nie była jeszcze uruchomiona 
mówiły o zapyleniu o chorobach, o smrodzie. Czy pan się orientuje co zostało zrobione, żeby 
być frontem do najbliższych mieszkańców, żeby chcieli rozmawiać? Co zrobił inwestor, co pan 
…………………* zrobił? Mieszka w tym społeczeństwie od lat, wybudowany jest daleko od 
skupisk ludzkich, daleko od kurzu, pyłu i szumu. Przecież w sąsiedztwie za ogrodzeniem tam 
gdzie są te sędziwe dęby tam ma swoje pole, dlaczego tak bliziutko się nie wybudował? Miałby 
oko na działalność i dlatego pana pytam co zrobił pan …………………* dla mieszkańców 
którzy blisko mieszkają i dlaczego zostało to tak odebrane, że go zlekceważyli i nie chcieli 
rozmawiać? 
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– nie powiedziałem, że zlekceważyli ale 
zgodnie z moją wiedzą do tego spotkania nie doszło. Jeżeli pan …………………* wystosowała 
zaproszenie, a do spotkania nie doszło to chyba nie chciano rozmawiać. 
…………………* – mówił pan jakie to dobrodziejstwo jest dla miasta, ile to osób zatrudnia pan, 
…………………* ile podatków płaci do miasta. Proszę powiedzieć ile w zeszłej kadencji 
prezydenta miasto zyskało ze sprzedaży gruntów pod zabudowę domków jednorodzinnych? 
Jak to się ma do tych cyfr? Powiedział pan, że będzie bronił inwestora bo zainwestował  
14 milionów złotych, a ile miasto skorzystało sprzedając grunty pod domki jednorodzinne. Czy 
pan wchodząc w kredyty mieszkaniowe długoletnie, chcąc wyjechać z centrum miasta  
i przenieść się na ustronie, gdzie jeszcze nie było w planie żeby tam był kurnik, dostaje pan 
zgodę, pan się buduje zadowolony na swojej ojcowiźnie i w trakcie zamieszkania pan się 
dowiaduje, że pod pana oknami będzie całodobowa produkcja z otwartymi wentylatorami, 
kurzem z paszy oraz wszelkiego rodzaju fetor. Czy pan chciałby mieszkać w takim otoczeniu. 
…………………*- pełnomocnik P. …………………*– mogę odpowiedzieć co ja bym zrobił  
i rozróżniłbym dwie grupy sytuacji. Pierwsza grupa to osoby, które mieszkają na ojcowiźnie  
i one za bardzo nie miały wpływu na wybór miejsca, w którym wybudowali się ich rodzice  
i odziedziczyli gospodarstwo. Druga grupa to osoby, które zostały dotknięte negatywnym 
skutkiem zmiany planu zagospodarowania i znajdują się w tej samej sytuacji prawnej co 
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państwo …………………*. Czyli jeżeli wartość ich nieruchomości została obniżona, każdy  
z tych właścicieli nieruchomości może domagać się od gminy rekompensaty, odszkodowania 
dlatego, że pogorszyły się ich warunki związane z zagospodarowaniem przestrzennym. 
Krystyna Gotkowska-Basińska – czy sam inwestor chciałby zabrać głos i odpowiedzieć na 
pytania czy była kiedyś dyskusja bo pani nie widziała części prezentacji i mówiła, że nigdy nie 
było możliwości dyskusji? 
…………………* – bardzo proszę, bo to mi rozszerzy moją wiedzę na ten temat, czy była 
kiedyś dyskusja czy nie było woli dyskusji między panem …………………*, a społecznością? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli – gospodarstwo rolne, które tam się znajduje 
działa od bardzo dawna. Myśmy je nabyli w 1993 r. i od tego czasu prowadzimy tam produkcję 
rolną. To nie jest tak, że tam były kartofle produkowane, tam była zawsze produkcja zwierzęca 
od momentu wynajęcia była tam trzoda, bydło, owce. Jak powstawało gospodarstwo rolne 
ponad 100 lat temu tych budynków mieszkalnych nie było. Od 1993 r była tam produkcja rolna 
zwierzęca i stało już część domków, nie wszystkie tylko część. Przed 1993 r. też z przerwami 
była prowadzona produkcja rolna przez Państwowe Gospodarstwo Rolne i ludzie, którzy 
nabywali tam działki i budowali domy byli świadomi. To co myśmy teraz zrobili w tym 
gospodarstwie rolnym było przedstawione. Niestety nie spotyka się to z akceptacją 
społeczeństwa, że poprawiło się względem tego co było gdy była produkcja trzody. Jest 
zmiana drastyczna. Myśmy wyszli wręcz do społeczności z propozycją, że obecnie 
wyremontowany budynek kurnika zostanie zlikwidowany na rzecz przeniesienia kurnika do 
budynku,  który obecnie użytkowany jest jako magazyn. Chcieliśmy tylko tam robić produkcję 
zwierzęca, a ten obiekt miał być zlikwidowany, który stoi bezpośrednio przy drodze. Nie było 
zgody społeczeństwa. Były prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Osoby, które nas 
reprezentowały zostały wręcz pogonione. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Wręcz to my 
zostaliśmy poszkodowani bo odebrano nam prawo rozwijania dalszej produkcji.       
…………………* – ja jak sobie przypominam były takie opracowania, że jeżeli zmniejszycie 
państwo hodowlę tych kurczaków z 3000 do 9000 z ogonkiem to nie trzeba zgody z ochrony 
środowiska. Co chcecie państwo w tej hali magazynowej obecnie robić? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli - obecnie jest tam hala magazynowa, aczkolwiek 
również chcemy tam prowadzić hodowlę zwierzęcą w postaci hodowli brojlera.  
W dopuszczalnej ilości, na tyle na ile będą nam dopuszczały przepisy. 
…………………* – i macie państwo zgodę z Katowic z ochrony środowiska, że na tym małym 
areale można taką ilość brojlerów hodować? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli - tak jak wspomniałem, jeżeli będzie się tam 
odbywała produkcja rolna to będzie się odbywała zgodnie z przepisami. Nie zrobimy produkcji 
jeżeli będzie ona niezgodna i nie będziemy mieli pozwoleń. W chwili obecnej nie ma w tym 
obiekcie produkcji dopóki nie będzie zgody. 
…………………* – jak przy każdej hodowli wiadomo, że są sztuki padnięte. Co państwo robicie 
z tym padniętymi sztukami? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli - przy każdej produkcji zwierzęcej są upadki, 
mamy podpisaną umowę z firmą utylizacyjną, która odbiera martwe sztuki i zostają wywiezione 
do utylizacji. W celu gromadzenia tego i przechowywania do momentu wywiezienia jest 
specjalnie chłodzone, zamykane pomieszczenie. 
…………………* – ja bardzo się cieszę, że mi pan w ten sposób odpowiedział, bo wówczas 
kiedy ten temat był kolejny raz poruszany było powiedziane, że macie państwo swoje pola  
i będziecie wywozić na te swoje pola i zakopywać te sztuki padnięte. Czyli takiego czegoś nie 
było i nie będzie. 
…………………* jeden ze współwłaścicieli - nigdy czegoś takiego nie było, żeby padłe sztuki 
były wywożone na pola. Martwe sztuki są utylizowane przez firmę, która ma do tego 
uprawnienia. 
…………………* – czy obecny tu na sali sołtys Bzia mógłby przeczytać oświadczenie 
mieszkańców, ponieważ została tu na sali grupa ludzi zainteresowanych tym tematem. Myślę, 
że wszystkie działania każdej strony trzeba wziąć pod uwagę, żeby ten temat załagodzić, bo 
rozwiązać to się na pewno nie da. Czy pan sołtys mógłby przeczytać to oświadczenie  
i wyciągnąć z niego wnioski? 
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Katarzyna Borkowska – urząd dokonał starań zapraszając panie mediatorki, wykfalifikowane 
osoby, wykształcone w mediacji w związku z istniejącym konfliktem sąsiedzkim pomiędzy 
właścicielem terenu, a mieszkańcami. Wydaje mi się, że więcej nie mogliśmy zrobić. Dzisiaj ta 
debata była po to, żeby strony wyjaśniły sobie swoje stanowiska. Nie potrafię wytłumaczyć 
tego co się stało.  
…………………* – nie pani jest od oceny. Nie mówię, że urząd czegoś nie dopełnił czy zrobił 
za mało. Ja pytam czy osoby zainteresowane, które zostały na tej sali powinny się zapoznać 
z oświadczeniem mieszkańców. Oni przyszli z tym tutaj, ja dostałam to w przerwie i nie wiem 
co tu jest napisane, a pan jest przedstawicielem lokalnej społeczności więc nie byłoby żadną 
ujmą żebyśmy się z tym zapoznali. 
Michał Urgoł - sołtys sołectwa Bzie – dostałem to w przerwie jak próbowałem namówić 
mieszkańców, żeby jednak zostali bo wiemy po co tu się spotkaliśmy wszyscy, żeby znaleźć 
wspólne rozwiązanie bo wiemy, że sprawa jest trudna. Jednak to oświadczenie, nie znam jego 
treści więc trudno, żebym mógł je odczytywać. Państwo mieli szansę zostać i odczytać go 
osobiście np.: przedstawicielka tych osób. 
…………………* – pan zna argumentację dlaczego nie zostali. 
Michał Urgoł  – znam argumentację tych państwa, wiem że sprawa toczy się od lat, znam 
argumentację Wydziału Infrastruktury, znam argumentację inwestora. Sprawa jest 
zdecydowanie bardziej skomplikowana niż to wygląda na zewnątrz.  
Joanna Habiciak – jako prowadząca dyskusję prosiłabym o to oświadczenie, to my  
je przeczytamy. 
Krystyna Gotkowska - Basińska – zadała pani pytanie a’propos padłych zwierząt. My 
musiałyśmy się zapoznać z całą sytuacją jak przygotowywałyśmy się do prowadzenia debaty 
więc możemy powiedzieć, że w zasobach  Wydziału Ochrony Środowiska jest protokół  
z przeprowadzonej kontroli w dniu 5 lutego 2019r. czyli w ubiegłym miesiącu przy ul. Rolniczej 
w Jastrzębiu-Zdroju na terenie będącym własnością pana …………………*. Ten protokół jest 
dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i jest tu wyraźnie podane co się dzieje z odpadami, 
co się dzieje z padłymi zwierzętami i odchodami zwierząt. W jaki sposób są zagospodarowane, 
są pozwolenia, jest informacja kiedy ostatni raz były utylizowane, zgodnie z przepisami padłe 
zwierzęta i jaka to była liczba kilogramów. To dokładnie jest i to było sprawdzane przez 
przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska, także takie dane do zapoznania się są  
w Wydziale Ochrony Środowiska. Także to nie jest jak ktoś chce, tylko widać, że były tu 
starannie podane pozwolenia i wszystkie dane co się dzieje z odchodami, w jaki sposób jest 
woda odprowadzana z czyszczonych kurników. Ja jestem laikiem ale dla mnie jest to jasne  
i są podane pozwolenia i informacje co się dzieje. Jeżeli ktoś jest zaniepokojony, że padłe 
zwierzęta są gdzieś tam zakopywane lub się poniewierają to Wydział Ochrony Środowiska na 
pewno udostępni  mieszkańcom, jeżeli będą zainteresowani taki protokół. 
…………………* – to do wszystkich państwa, którzy odpowiadali na moje pytania, którzy  
z państwa byli na spotkaniach z mieszkańcami, którzy taką gehennę przeżywają od lat, bo  
w sąsiedztwie mają kurnik. Czy ktoś z państwa był na takim spotkaniu roboczym? 
Krystyna Gotkowska - Basińska – nie byłam na roboczym spotkaniu ale przygotowując się 
do spotkania byłam w bezpośredniej bliskości kurników i podobnie jak w wielu raportach nie 
udało mi się niczego czuć. Wiadomo, nie ma norm odorowych, natomiast nie czułam 
uciążliwości. Kurniki są rzeczywiście z XXI w. Widać tylko przez szybę, tam nie ma możliwości 
wejścia do środka. To nie jest taki kurnik jak ja pamiętam z lat mojego dzieciństwa na wsi, tylko 
to jest taki kurnik, że przez szybę widać co się dzieje w środku. Spotkaliśmy się żeby mówić  
o aktualnych propozycjach i jeżeli pani pozwoli to chciałyśmy odczytać, bo niestety nie ma 
mieszkańców, to co przedłożyli.  
Michał Urgoł – ja chciałem powiedzieć, że oświadczenie to jest mi nie znane więc odczytując 
jego treść mógłbym zostać kojarzony z tym co tam jest zawarte i siłą rzeczy mógłbym się 
narazić na jakieś kolejne zarzuty. 
…………………* – tak pan mógłby oddalać wszystkie zarzuty, a z racji sprawowanej funkcji 
pan się boi. 
Michał Urgoł – nie boję się.  
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Joanna Habiciak – my się zapoznamy z tym oświadczeniem, chciałyśmy się dowiedzieć kto 
jest jeszcze z mieszkańców  
(zgłosiło się kilka osób). 
Tadeusz Markiewicz – jestem mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju tak samo zainteresowanym 
jak osoby mieszkające bliżej mimo, że sam mieszkam troszeczkę dalej. Dziwię się, że osoby 
które mają szansę usłyszeć czy wypowiedzieć się, zaprezentować swój interes nie chcą  
z tego skorzystać. Chyba idą tą metodą że nieobecny nie ma racji. My bo utożsamiam się  
z tą dyskusją, bo jestem radnym już dość długo i znam całą historię z planem 
zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory nie widzę argumentów strony przeciwnej. Tam 
są osoby, z których część ma interes faktyczny, część osób ma interes prawny. Wiem, że 
urząd w tej sprawie robi aż nad to. Gdybym był organem wykonawczym to bym odseparował 
te osoby, które mają interes prawny i interes faktyczny i dyskusję kierował w innym kierunku. 
Ale to ja bym zrobił. W całej tej dyskusji, którą obserwuję i biorę udział nie widzę jakiś 
merytorycznych odniesień, wysłuchań tylko używa się argumentów ad hoc przeciw osobom. 
Moim zdaniem w dyskusji publicznej jest to niedopuszczalne. Nawet dzisiejsza dyskusja idzie 
nie w kierunku planu zagospodarowania przestrzennego tylko pytania co zrobiono, a jak 
zrobiono. Nie powinno to iść w tym kierunku. Jako radny, mieszkaniec tego miasta zdziwiony 
jestem, że narzekamy, że nie ma zakładu produkcyjnego ale wszystko chcemy usunąć  
i wszystko oddalić. Znam te budynki ok. 1974 r., minimalnie interesuję się historią, historycznie 
od 120 lat od zawsze prowadzona jest tam działalność związana z rolnictwem. A używanie 
takich argumentów jak „bo akurat na rok albo dwa czy tam ileś zaprzestano produkcji to nie 
ma znaczenia”. Może zaprzestano produkcji z przyczyn ekonomicznych, może że trzeba było 
remontować. Plan zagospodarowania przestrzennego jest konstytucją gminy i świętą rzeczą. 
Ja też nigdy bym nie kupił domu gdyby mi się tam nie podobało. Pierwsze bym się dowiedział 
co tam ma być. I tak powinno się używać tych argumentów. Następna rzecz co się stanie gdy 
przyjdzie termin i Rada Miasta musi podjąć uchwałę. Władztwo planistyczne przysługuje 
gminie biorąc pod uwagę interesy i społeczne i ekonomiczne i interes osoby. Znam z wyroków 
sądowych co to jest interes prawny, ustawa odorowa i my rada miasta podejmując uchwałę, 
szkoda że nie ma mieszkańców, nie będziemy się kierować domniemaniem zdarzeń 
przyszłych, że może padnie jedno kurczę lub dwa. Mam tu też rozstrzygnięcie sądu który mówi, 
że trzeba uwzględnić interesy i mieszkańców i przedsiębiorców oparte jasno i wyraźnie. U nas 
nie ma czegoś takiego jak precedens ale to trzeba będzie rozważyć i nie używać takich 
argumentów. W obecnie obowiązującym planie użyto zapisu związanego z produkcją rolną 
jako rozszerzające i umożliwiające nie tylko hodowlę ale też inną działalność. Ale potem Sąd 
Najwyższy wypowiedział się powołując się na potoczne znaczenie, na znajomość języka. 
Zmianą tego planu zagospodarowania przestrzennego temu przedsiębiorcy wyrządzono 
krzywdę. I tak jak powiedział pan prawnik jeżeli na skutek zmiany planu obniżyła się wartość 
tej nieruchomości, to każdy może wystąpić, musi udowodnić swój interes prawny, nie faktyczny 
tylko interes prawny. Te słowa nie powinny być kierowane do państwa tylko do tych osób, które 
były i powinny wysłuchać tych argumentów, które są i uważam, że Rada Miasta podejmie 
uchwałę. Nie będę chwalił i mówił, że jeden z radnych powiedział, że mam tu jeden zakład 
który jest z kategorii podobno bardzo czystym zakładem ale wolałbym taką firmę jak ma 
…………………*. Bo jest to przykład gospodarowania. Następny niepokojący przykład przy  
ul. Rolniczej  też pewna firma miała budować i powiem, wiem to z trzeciej ręki, zastanawia się 
czy tam inwestować. I odejdzie nam następny inwestor, który ma mieć inwestycje czystą 
związaną z budownictwem z elementami domów. Jeżeli tak będziemy postępować to nie da 
się nic robić. To jest terroryzm.     
To jest terroryzowanie przedsiębiorców. A z drugiej strony narzekanie, że taka jest sytuacja.  
I mam nadzieję, że rada wzniesie się ponad podziałami i podejmie decyzję, bo to trzeba 
przeciąć i raz podjąć decyzję. Od zawsze jestem działaczem ale takiego postępowania jak ci 
państwo to bardzo się dziwię. Nie chcą wysłuchać argumentów i przedstawić swoich. 
Chociażby o fakcie dostarczenia tego oświadczenia do przeczytania. Wstałbym i powiedział, 
że upoważniam pana X lub Y do odczytania naszego stanowiska i nikt nie musiałby dostać 
upoważnienia tak  jak pan z Bielska upoważnienia prawnego do reprezentowania. Ja też 
mógłbym przyjść z prawnikiem i powiedzieć mów za mnie i byłoby to upoważnienie. A tu 
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powiedziano jasno i wyraźnie mów nie że ludzie mówili i słyszałem tylko ja X Y  mówię, że to 
tak jest i chciałem użyć takich argumentów. 
…………………* – jestem prezesem zarządu firmy Błysk i Drogerie Polskie. Tak się składa, 
że od 28 lat dziam na terenie ul. Rolniczej, stamtąd się wywodzę, tam się urodziłam i tam 
prowadzę działalność jako przedsiębiorca. Zatrudniam we wszystkich swoich spółkach ok. 200 
osób. Chciałam powiedzieć, szczególnie do osób których nie ma, szkoda że nie uszanowali 
tutaj nas i nie posłuchali argumentów drugiej strony. Chciałam powiedzieć, że my 
reprezentujemy tak jak państwo …………………* i wiele innych firm polski kapitał, który proszę 
wierzyć dzisiaj bardzo musi walczyć na rynku z zachodnimi koncernami, z zachodnią 
konkurencją. Konkurencją gdzie na zachodzie panują zupełnie inne zasady. Tam 
społeczeństwo wspiera swoich producentów i przedsiębiorców. Tutaj jak patrzę to jest zupełnie 
inna rzeczywistość. My jako przedsiębiorcy wspieramy lokalne działania począwszy od 
dożynek, przez kościół, przez wsparcie przedszkoli i szkół. Czyli nie jest tak że działalność 
przedsiębiorcy można postrzegać tylko w kategoriach negatywnych. Robimy wiele dla 
społeczeństwa, dla lokalnych mieszkańców i nie można nas postrzegać tylko od strony 
negatywnej. Robimy wiele dobrego i wiele pieniędzy przeznaczamy na lokalne inicjatywy.  
Szkoda, że nie mogę zaapelować, bo taka była moja intencja,  do tych państwa którzy wyszli 
o takie zdroworozsądkowe podejście, o takie czysto ludzkie podejście bo wydaje mi się, że 
tego elementu tutaj bardzo brakuje. Biznes jest biznes ale doskonale wiem bo tam się 
urodziłam, że tam zawsze był PGR. I mieszkam tam do dnia dzisiejszego i mogę powiedzieć, 
że kiedyś jak tam się przejeżdżało to były takie a nie inne zapachy. Dzisiaj tam jakby się nie 
zauważyło, że tam jest działalność gospodarcza prowadzona z hodowlą zwierząt to tego 
człowiek nie poczuje. Nie ma czegoś takiego. Więc szkoda, że ci państwo nie podchodzą do 
nas przedsiębiorców zdroworozsądkowo tylko jest jakieś takie w mojej ocenie daleko idące 
zacietrzewienie.    
…………………* – tak się składa, że ja mieszkam w pobliżu lasów. Pamięta pani jak myśmy 
ją nagradzali jako Kobietę Roku i chciałam powiedzieć że co innego jechać porządnym autem 
z klimatyzacją i w parę sekund przejechać koło tej chlewni, a co innego tam na co dzień 
mieszkać. To jest zupełnie co innego. A druga sprawa i pan …………………*  i pani  mówicie, 
że zatrudniacie miejscową ludność, a jesteście wybudowani z daleka od fetoru więc nie 
możecie się wczuć w sytuację tych ludzi, którzy na okrągło i to co pan z Bielska zaznaczył, że 
trzeba czekać na różę wiatrów, żeby nie pachniało tak jakbyśmy nie chcieli. Proszę państwa 
ja nie mam auta, ja jestem emerytowanym nauczycielem i mam 1300 zł emerytury. Ja sobie 
auta w życiu nie kupię i jeżdżę autobusami i jeżeli ktoś w autobusie jest nie domyty i brzydko 
pachnie to czuję, a co powiedzieć o fetorze którego się nie da zmierzyć. Pani mediator 
powiedziała, że nigdy nie była z zaskoczenia w takim kurniku tylko była umówiona.  
Krystyna Gotkowska - Basińska – nie byłam umówiona. 
Joanna Habiciak – byłyśmy z panią mediator i nie byłyśmy umówione.  
…………………* – to widocznie trafiłyście na dobry moment. Jeżeli tutaj ludzie stali  
i opowiadali o chorobach, o różnych alergiach. Ja też tam nie byłam, z tą panią tam  
w Zebrzydowicach, ale ona tam mówiła, że dzieci chorują. A wczoraj jak mnie zaproszono na 
to spotkanie to mieszkańcy Bzia mówili że mają folie w oknach. No kto by chciał w upalne dni,  
a klimat się ociepla mieć zatkane okna. I dlatego ani panie ani ja mogę tylko powiedzieć, że 
na pewno jest tam fetor i taką świadomość mamy. I zwracam się do pana …………………* ja 
jestem z ulicy Jasnej i kupuję wasze produkty w sklepie od lat, jak jeszcze pana siostra 
sprzedawała na ulicy Jasnej w sklepie. Wiecie, że jesteście tak skonfliktowani  
z mieszkańcami i odważacie się jeszcze im dołożyć hodowlę.  
Krystyna Gotkowska - Basińska – to się nie łączy ze sprawą.  
…………………* - rolnik – bardzo proszę o ponowne przeliczenie osób uczestniczących  
w spotkaniu po opuszczeniu debaty przez część mieszkańców Bzia, żeby faktycznie wiedzieć 
ile osób uczestniczy i żeby te osoby, które opuściły salę nie mówiły, że uczestniczyły  
w dyskusji. Sam jestem rolnikiem i myślę, że zostało popełnionych wiele błędów. Myślę,  
że popełniają go samorządy godząc się na zabudowę mieszkaniową w terenach, w których 
ona nigdy nie powinna powstać. Miejsca te nie powinny nigdy widzieć budynków 
mieszkalnych. To wynika z tego, że nabywca działki powinien ją kupować z otwartymi oczami. 
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To jest podstawa, żeby nie tworzyło to konfliktów. Nabywanie działek w pobliżu gospodarstw 
w pobliżu firm, tworzyć będzie dalsze konflikty. Mam prośbę do samorządów żeby  
w przyszłości tworzyć następne plany zagospodarowania uwzględniły tą sytuację, że nie 
wszystkie tereny na obszarze miasta muszą być zabudowane budynkami mieszkalnymi  
jednorodzinnymi czy wielorodzinnymi ponieważ to tworzy konflikty. Stąd dzisiejszy konflikt, że 
kiedyś pozwolono na zabudowę w miejscu, w którym nie powinna ona powstać. Bardzo łatwo 
rolnika pomówić o czynności, które nigdy nie miały miejsca. To jest ta sytuacja gdy się mówi 
że nieczystości są w nieodpowiedni sposób wywożone, że przy okazji padłe sztuki są 
wywożone. Nam jako rolnikom bardzo trudno jest się przed tym bronić, bo nie jesteśmy na 
każdym miejscu. Natomiast pomówienie ma ogromną siłę w dzisiejszym społeczeństwie. Jest 
jak rozpędowe koło łatwo zostaje przyjęte i przekazywane dalej. To jest niewielki głos do 
dyskusji bo powinna ona być merytoryczna i tego się spodziewałem oczekując, że przy okazji 
tego planu przestrzennego, że coś trzeba zmienić, coś poprawić, coś wprowadzić żeby ta 
nieszczęsna hala mogła służyć zgodnie z przeznaczeniem.  Przedsiębiorstwa, patrząc na 
mieszkańców, będą miały problemy, ponieważ jest zły stosunek mieszkańców do 
przedsiębiorców i do ich miejsca położenia.  
…………………* – mieliśmy rozmawiać o kierunku zagospodarowania przestrzennego tej 
dzielnicy Jastrzębia, a poszliśmy w zupełnie innym kierunku i mówimy o jakimś fetorze.  
Ja będę mówił konkretnie o planie zagospodarowania. Reprezentuję rolników i rolnictwo 
nowoczesne. Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy nie wiedzą na czym polega rolnictwo 
 i za co ono odpowiada. I prosiłbym przekazać to państwu, których nie ma, że rolnictwo 
odpowiada za dwie rzeczy: za wyżywienie i zdrowie narodu.  Rolnictwo jakie ci państwo chcą 
jest uważane za prymitywne, które ani jednego ani drugiego nie rozwiąże. Tylko rolnictwo 
nowoczesne jest w stanie sprostać tym zadaniom, że poda żywność zdrową i wyprodukuje 
odpowiednie ilości. Obojętnie co państwo myślicie zboże nie pryskane jest zbożem chorym  
i nie będzie zbożem ekologicznym. Ponieważ nasz organizm jednakowo zareaguje jak 
będziemy jedli zboże zarażone grzybem dostaniemy w najlepszym przypadku dezynterię  
w najgorszym raka. Nie chciałbym wracać do tych padłych sztuk, bo jest to pomówienie  
od początku do końca. Sam mam kurniki w centrum Pawłowic i 46 ha w Jastrzębiu dlatego tu 
jestem. Przez 16 lat byłem w radach np.  8 lat Przewodniczącym Rady Gminy i 8 lat 
przewodniczącym Rady Powiatu. Miałem też do czynienia z planami zagospodarowania 
przestrzennego.  Mamy urbanistów  miast i wsi. Kształcimy ich i cieszę się, że tacy są. 
Wytyczają one kierunki miejscowości.  Mamy miasta, wsie i miejscowości letniskowe. 
Przestańmy traktować wieś jako letniskową miejscowość. Wieś jest miejscem pracy dla 
rolników. I ten rolnik musi produkować i nie ma innego wyjścia. Bardzo się ucieszyłem, że plan 
miejscowy wraca to co było na tym terenie, to co było w XIX i nie tylko w XIX w. Na tym terenie 
nie było żadnego przemysłu. Tu zawsze była produkcja rolnicza, zbieractwo, łowiectwo.  
Tu zawsze było rolnictwo. W czasach kiedy był jeszcze PGR tu było 1000 świń.  
I są to zeznania kierownika z PGR. I jeżeli ktoś się wybudował na tym terenie, to jeździliście 
państwo po całym świecie ja dobrze znam Holandię, chlewnia i dom to wiadomo, że muszą 
się z tym pogodzić, że to jest wieś. I dlatego należy iść z postępem, a nie jak w XIX.  
Tadeusz Markiewicz – mój przedmówca powiedział już, że powinienem mówić do osób 
których już nie ma. Nie chcę się robić znawcą tematu ale przynajmniej w planach 
zagospodarowania przestrzennego wiem o czym się mówi. Co trzeba uwzględniać i jak  
np.: warunki historyczne, które były, zawsze było tam gospodarstwo i cieszę się, że jest takie 
gospodarstwo jak w tej chwili. To się polepszyło. Nie znam się na finansach chociaż pochodzę 
z rodziny rolniczej myślę, że ci państwo wybudowaliby za połowę ceny to samo  
i też spełniłoby normy. Robią więcej jak mniej. Rada Miasta i organy władzy muszą działać  
w granicach prawa i nie domniemywać, że może być tam coś innego. Wydaje mi się drodzy 
państwo, że rada miasta podejmie stosowną uchwałę. A jaką? Ci państwo odebrali sobie 
możliwość przedstawienia swoich argumentów, mimo że ja znam ich argumenty. Ale jak tak 
mówię to jest od razu próba ataku, że… Ja wnikliwie szukałam rozstrzygnięć, zagadnień 
prawnych, wyroków sądów gdzie są problemy i tu ma pan słuszną rację, że trochę 
popuściliśmy zezwalając na takie budowy w środku pól. Jest potem problem  
z doprowadzeniem mediów, energii, drogi dojazdowej. Podraża to wszystko. Tak nie powinno 
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być. Ja znam jeszcze stare opracowania do planu przestrzennego jeżeli chodzi o dziedzictwo 
kulturowe, historyczne, przyrodnicze gdzie nie żyjący już dr Buśko, zarzucał że gdy plan nie 
obowiązywał to każdy kto miał 1 ha 10 ar budował i tak zabudowywano działki po sąsiedzku, 
a dziś ci ludzie chcieli żeby chłop traktorem nie jechał koło pola. 
…………………* – od kilkunastu lat pracuję u państwa …………………*, a od 6 lat pracuję  
w gospodarstwie państwa …………………* i moje miejsce pracy to jest to miejsce, o którym 
mówimy. Jestem również mieszkanką Bzia i żyję tam od urodzenia. Wszystkie te zarzuty które 
zostały tutaj poruszone, większość z nich nie dotyczy problemu tylko jakby niesnasków, które 
są związane z nazwiskiem państwa …………………*, a niekoniecznie z ich działalnością. 
Pracując tam od kilku lat jestem tam praktycznie codziennie w godzinach pracy czyli większość 
dnia i teraz obecnie warunki się zdecydowanie poprawiły. Jeżeli chodzi o wszystkie zarzuty 
dotyczące odoru, emisji itd. Kiedyś faktycznie od lat 80 do roku 2000 któregoś naprawdę było 
to bardzo uciążliwe i nieważne czy ktoś jechał autobusem, jechał autem czy szedł piechotą nie 
ma znaczenia było to uciążliwe. Ja w tej chwili jeżdżę samochodem, spaceruję tam obok tych 
miejsc i dla mnie, być może moje odczucia są złe, nie jest to wcale uciążliwe. I wszystkie te 
rzeczy, które państwo tu poruszyli jeśli chodzi o uciążliwość, naprawdę według mnie są 
niezgodne ze stanem faktycznym. Być może wszystkie te argumenty dotyczą lat wstecz, ale 
tego już nie ma. W tej chwili jest mowa o działalności produkcyjno-rolniczej. Jeżeli chodzi  
o rolniczą od 189.. któregoś działalność rolnicza i hodowla była tam prowadzona w różnym 
zakresie. Było bydło, była trzoda chlewna,      
W tej chwili są tam kury, jest brojler. To tam było i jest. Patrzyłam na stare mapy i tej zabudowy 
jednorodzinnej nie było. Nie było kiedyś konfliktów bo większość osób które tam mieszkają,  
a właściwie ich przodkowie pracowali w tym gospodarstwie. I wtedy było to całkiem   inaczej 
postrzegane. Każdy chce korzystać ze swoich działek, cieszę się że państwo …………………* 
inwestują przynajmniej mam pracę, a dodatkowo będąc mieszkańcem Bzia nie jest to dla mnie 
uciążliwe.  
Krystyna Gotkowska – Basińska – ja mam jedno pytanie, na które pani częściowo 
odpowiedziała. Czy ktoś z państwa pamięta okres jak była tam prowadzona hodowla trzody 
chlewnej (zgłosiły się 4 osoby) i czy są jakieś zauważone różnice teraz jak są kurczaki czy jak 
była trzoda chlewna? 
…………………* – ja uczęszczałam do szkoły podstawowej w Bziu dokładnie w tej dzielnicy  
o której teraz rozmawiamy, bardzo blisko tej działki jest szkoła podstawowa i tam naprawdę 
będąc w klasach był odczuwalny odór, który się wydobywał z tej chlewni ale taka była 
technologia. To nie tak, że państwo …………………* odwracali wiatr i wiali w kierunku szkoły 
bo tak im się podobało ale taka była technologia. Ale teraz jest rolnictwo XXI w. i zmiany, które 
idą w kierunku nowoczesnego rolnictwa i nowoczesnej technologii. Kiedyś jak przejeżdżało się 
autobusem obok gospodarstwa trzeba było wstrzymywać oddech i zamykać okna  
w samochodzie, żeby przejechać ten odcinek. W tej chwili od kilku lat już tego nie ma jest 
wyremontowane całe gospodarstwo i państwo mówią o zapachach, pyłach, odorze ale ja tego 
nie obserwuję. To nie jest ten czas, kiedyś tak było ale nie teraz. Kiedyś w każdym 
gospodarstwie była krowa i z każdej obory śmierdziało, były zwierzątka i tam był zapach.  
W tej chwili tego nie ma. Tak jak było wcześniej powiedziane zaproszenia były ale pojawiło się 
jakieś zacietrzewienie. Niech państwo się udadzą tam  zapowiedziani lub nie. Nie można wejść 
niezapowiedzianym na czyjąś posesję ale jeżeli panie przyjdą to pan …………………*  
na pewno chętnie je wpuści i tam nie ma się czego wstydzić.  
…………………* – ja jestem troszeczkę starsza niż moja przedmówczyni i też dokładnie 
pamiętam tę sytuację, która była w szkole podstawowej albo jak się chodziło pieszo do domu 
to były te zapachy nieprzyjemne. Natomiast od pewnego czasu, od kilku lat co najmniej nie 
jestem w stanie dokładnie tego zdefiniować bo nie zawsze jeżdżę tam samochodem od maja 
do października jeździmy tam z mężem na rowerach i szczególnie w okresie letnim, kiedy te 
zapachy powinny być intensywniejsze to gdybym nie wiedziała historycznie, że tam jest jakaś 
produkcja to bym się nie zorientowała bo ja nic nie czuję. Jeżdżę tam dość często bo mieszkam 
na drugiej stronie ulicy. 
…………………* – pani nam obiecała przeczytać oświadczenie mieszkańców Bzia.  
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Joanna Habiciak – wzięłam ten tekst do ręki ale najpierw chciałam aby wypowiedziały się 
osoby na sali. Pismo to jest nie podpisane, rozumiem, że jest to oświadczenie mieszkańców 
Bzia? Państwo zadają szereg pytań, na które organ powinien odpowiedzieć tylko pytanie  
do kogo? Była taka sugestia aby dołączyć je do protokołu. Chciałyśmy przeczytać ale są  
tu tematy, które nie dotyczą dzisiejszej dyskusji. Czy możemy je dołączyć do protokołu? 
Katarzyna Rodziewicz inspektor Wydziału Architektury – wszystkie uwagi powinny zostać 
złożone na piśmie podpisane, można to przekazać mieszkańcom Bzia i wtedy będą wzięte 
pod uwagę i zostaną rozpatrzone i uchwalone przez Radę Miasta na sesji. 
Joanna Habiciak – pismo to nie jest zaadresowane, nie jest podpisane, jest tam szereg pytań 
nie związanych z tematem dzisiejszej dyskusji i szanując czas osób obecnych pismo może 
zostać załączone do protokołu i organ się ustosunkuje. Jeżeli będzie zaadresowane i będzie 
wiadomo komu odpowiedzieć na zadane pytania. Państwo ci pozbawili się szansy wysłuchania 
i wypowiedzenia swojego stanowiska wychodząc z sali praktycznie na początku. 
Krystyna Gotkowska – Basińska – pytanie mam jeszcze do pana projektanta, które pojawiło 
się tu na sali. Ile docelowo mogłoby być produkowanych brojlerów w hali magazynowej po 
uzyskaniu wszystkich pozwoleń? A jakie ograniczenia wprowadza teraz ten plan 
zagospodarowania? Czyli ile docelowo czy jest to do określenia? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli – to doprecyzuje plan zagospodarowania 
przestrzennego i ja nie mogę powiedzieć czy to będzie 5000 czy 50 000 zależnie od przepisów 
ale teoretycznie jesteśmy w stanie umieścić tam ok 25 000 sztuk. 
…………………* – a ile jest teraz w chlewni? 
…………………* jeden ze współwłaścicieli – w chlewni jest zgodnie z przepisami ok. 20 000 
sztuk i tyle w jednym rzucie może znajdować się w obiekcie. 
Radosław Jończak – my w planie nie limitujemy sztukami tylko limitujemy zaklasyfikowaniem 
do katalogu, który jest określony w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i tam są w tym rozporządzeniu 
wymienione dwie kategorie przedsięwzięć mianowicie przedsięwzięcia, które zawsze 
znacząco oddziaływuja i potencjalnie oddziaływują. To rozporządzenie się zmienia, a plan 
działa wspólnie z przepisami odrębnymi. W tym rozporządzeniu pojawiają się nowe 
przedsięwzięcia, niektóre są wykreślane, zmieniają się parametry. Dlatego plan odnosi się 
wyłącznie do klasyfikacji i na tą chwilę zakazujemy przedsięwzięć zawsze znacząco 
oddziaływujących na środowisko. Tam jest cała grupa różnych przedsięwzięć, które są tak 
klasyfikowane, między innymi przedsięwzięcia związane z hodowlą i na dzień dzisiejszy do tej 
grupy zalicza się hodowlę powyżej 210 DJP czyli dużych jednostek przeliczeniowych. Powyżej 
plan zakazuje. Czyli zgodnie z planem na tym terenie można zrealizować taką inwestycję. 
Niezależnie są przepisy odrębne środowiskowe, raporty gdzie trzeba spełnić wymogi. Plan 
wyznacza pewne ramy działania, wyznacza pewne maksymalne parametry, które dopuszcza 
i których przekroczyć nie wolno i to jest rolą planu.   
Joanna Habiciak – ile, bo pani pyta o liczbę? 
Radosław Jończak – do 210 DJP na dzień dzisiejszy. DJP to duże jednostki przeliczeniowe 
 i teraz w zależności od tego co będziemy tam hodować  należy sobie przeliczyć.  
Do rozporządzenia dołączony jest załącznik współczynników przeliczania sztuk zwierząt na 
duże jednostki przeliczeniowe i jest tu cała tabela składająca się z 39 pozycji, która określa ile 
to jest 1 DJP. I w przypadku klaczy, ogierów, wałachów mamy 1,2, a  w przypadku  małych 
koni, koników polskich, hucułów czy kucy mamy 0,6. Jeżeli mówimy o mniejszych zwierzętach 
typu króliki to mamy 0,007. Można zapoznać się z tym rozporządzeniem jest ono z 9 listopada 
2010 r. i wówczas z jaką hodowlą mamy do czynienia to wtedy należy to przemnożyć poniżej 
210 DJP razy ten współczynnik, który dla poszczególnego zwierzęcia jest przypisany  
to wyjdzie liczba zwierząt, które można być hodować w danym gospodarstwie. Jedną rzecz 
należy podkreślić, bo ona wprawdzie pojawia się w dyskusji ale cały czas gdzieś umyka. Plan 
ma zapewnić ramy inwestowania, z jednej strony chronić interes osób trzecich, sąsiadów ale 
też chronić osoby, które zamierzają na danym terenie inwestować. Odnosząc się konkretnie 
do tego przypadku miasto powinno dbać o to, że jeżeli ktoś chce budować dom jednorodzinny, 
budynek usługowy,  zakład produkcyjny, żeby mógł to robić zgodnie z ustaleniami planu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak żeby nie naruszać interesu osób trzecich ale 
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niedopuszczalne jest, żeby gmina wprowadzała ograniczenia, które nie są uzasadnione,  
a w tym przypadku mamy taką sytuację. Tutaj trzeba się przyznać, że został popełniony błąd 
w 2007r. kiedy w planie miejscowym, który został przyjęty wprowadzono wyłącznie działalność 
produkcyjną, kiedy na tym terenie funkcjonowało gospodarstwo i nikt nie wnioskował o zmianę 
tej funkcji na funkcję produkcyjną. Natomiast stało się i w wyniku tego pokrzywdzony jest pan 
…………………* i to co się teraz dzieje to jest naprawienie błędu, który został popełniony  
w 2007r. Osoby które budowały się na tym terenie miały pełną świadomość co tam się 
znajduje. Nikt się nie wybudował na tym terenie z przekonaniem, że będzie miał w sąsiedztwie 
park, teren rekreacyjny, wypoczynkowy bo ceny nieruchomości byłyby adekwatnie wyższe. 
Tutaj każdy kupował działkę, kupował tanio bo jest takie, a nie inne sąsiedztwo. Natomiast po 
wybudowaniu każdy przychodzi z pretensjami, że ja się tu wybudowałem i mam pełne prawo. 
Natomiast ktoś, kto na tym terenie funkcjonował od zawsze ma się stąd po prostu wynieść. 
Jest to nieładne i ten plan prostuje tą całą sytuację i te błędy, które zostały popełnione w 2007r.      
…………………* – w 2007r. pan …………………* przyznał się ile ma areałów gruntów rolnych 
i że obecna hala magazynowa, miała być na sprzęt rolniczy. Nikt wówczas nie myślał o jakiejś 
działalności usługowo – produkcyjnej. Te dwie osoby, które siedzą przede mną nie są 
obiektywne, bo powiedziały wyraźnie, że jedna jest pracownikiem państwa …………………*, 
a druga akcjonariuszem. Jeżeli chcemy bezstronnie podejść do tematu to trzeba tam 
mieszkać. 
Joanna Habiciak – państwo obecni na sali przyszli i opowiedzieli, państwo którzy wyszli 
pozbawili się tej szansy. Została pani jako przedstawiciel ale prosilibyśmy trzymać się tematu. 
…………………* – chciałam powiedzieć, że nawet ja nie jestem w stanie ocenić jaki jest smród, 
kiedy on jest bo my tam nie mieszkamy. Skoro hala magazynowa była od początku halą 
magazynową to państwa działalność rolnicza dotyczyła pól uprawnych. I dlatego wydaje mi 
się, że jeżeli państwo sami od siebie nie dotrzecie do tych osób, to my problemu nie 
rozwiążemy. 
Krystyna Gotkowska – Basińska – zebraliśmy się żeby dyskutować o aktualnym planie 
miejscowym, a nie nawiązywaniem do byłego konfliktu. Natomiast nie jesteśmy w stanie 
określić jakie miał zamiary budując halę magazynową. Chciałam powiedzieć, że wypowiadają 
się osoby, które tu mieszkają od dawna i pamiętają czasy kiedy była tam hodowana trzoda 
chlewna i dlatego zadałam to pytanie. Osoby, których nie ma z jakiś względów nie chciały się 
wypowiadać. Zgoda była na to aby wypowiadały się anonimowo i też nie chciały. Jest to ich 
kwestia podejścia do problemu. Pamiętajcie państwo, że jest to tylko dyskusja, a do  
12 kwietnia macie państwo prawo składać na piśmie uwagi podpisane imieniem i nazwiskiem. 
Może to być lista podpisana przez kilka osób ale ma być merytoryczna do konkretnego planu 
ile, jak, co można.  
Katarzyna Borkowska – dzisiaj rozmawiamy o projekcie planu, do którego każdy może złożyć 
uwagę. Taką osobą jest również właściciel terenu. Ten plan, który naprawia co zepsuliśmy  
w 2007 r. jako miasto. Obniżyliśmy wartość nieruchomości działek przedsiębiorcy rolniczego. 
My to teraz naprawiamy. Jeżeli radni nie przyjmą tego planu to będzie roszczenie do miasta  
o obniżenie wartości nieruchomości. Oczywiście obiektywna dokumentacja rzeczoznawcy 
wykaże jak duża jest suma roszczenia i miasto ma obowiązek zapłacić tą kwotę, którą stracił 
właściciel w związku z uchwaleniem planu. Z drugiej strony pan projektant planu starannie 
zadbał o interesy sąsiadów. Mówimy to ale nie ma tych ludzi, do których jest to kierowane. 
Plan w §6 wyraźnie mówi, że oddziaływanie nie może wyjść poza działki inwestora. I jest to 
też pewien kłopot dla właściciela terenu bo spowoduje to, że inwestycje mogą być droższe, 
będą miały postawione większe wymagania. Proszę zrozumieć, że urząd słucha wszystkich 
stron, jest nastawiony na obiektywizm, każdy ma prawo się wypowiedzieć, a sytuacja że 
sąsiedzi skonfliktowani wychodzą z sali trochę stawia nas  jakbyśmy chcieli lobbować w drugą 
stronę. Nie ma takiej sytuacji. Ten plan również ogranicza  właścicielom możliwości 
inwestowania. Jest takie rozporządzenie, które szereguje „śmierdzące”, szkodliwe dla 
środowiska inwestycje i te najgorsze są zabronione w tym planie. Gdy nie wprowadzimy 
nowego poprawionego planu, to może się tak zdarzyć, że zmęczony przedsiębiorca 
wydzierżawi ten teren innej osobie, która będzie prowadziła działalność jaką będzie chciała.  



15 
 

Oczywiście w ramach obecnie obowiązujących przepisów, decyzji, raportów, ale PU 
obowiązujące na tym terenie dopuszcza wszystko. Więc rozważcie państwo mieszkańcy, 
mówię do pustych foteli, co jest lepsze dla was. Po to jest projekt planu, żeby się z nim 
zapoznać. Po to jest ta debata, aby każdy przedstawił swoje stanowisko. Pan projektant nad 
tym dokumentem będzie jeszcze pracował i po to się spotkaliśmy, żeby znaleźć dobry model, 
dobre rozwiązanie.  
Joanna Habiciak – czy strony mają możliwość zapoznać się z protokołem? 
Katarzyna Rodziewicz – protokół z tej debaty będzie spisany i opublikowany na Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Przyjęliśmy taką strategię, że protokół będzie 
zanonimizowany, więc nie ma potrzeby składania uwag, że czyjeś nazwisko się tam pojawi. 
Natomiast protokół bez anonimizacji będzie dołożony do akt i wraz z dokumentacją pójdzie do 
wojewody.  
Joanna Habiciak – czy ktoś jeszcze chciałby coś dopowiedzieć do głównego tematu czy 
został on wyczerpany. 
…………………* jeden ze współwłaścicieli – to co się stało to się stało. Zostaliśmy 
poszkodowani zmianą planu. Prosimy o przywrócenie go. Nie doprowadzajcie do tego, że 
przedsiębiorcy z Jastrzębia się wyprowadzą. Nie ukrywam, że rozważamy możliwość zbycia 
tego obiektu międzynarodowemu koncernowi.  
Joanna Habiciak- dziękuje za spotkanie i namawiam do rozmowy skonfliktowane strony.  
Z przykrością stwierdzam fakt, że mieszkańcy wyszli i nie chcieli się wypowiedzieć ani spojrzeć 
na problem z drugiej strony. Zabrakło woli żeby się dogadać. Pani (mieszkanka Bzia)  mówiła, 
że czuje się zastraszona, oskarżona, że toczy się jakaś sprawa ale to nie dotyczy planu.   
Krystyna Gotkowska – Basińska - nie da się rozwiązać problemu jeżeli się nie rozmawia. 
Trudno też obecnym zarzucać, że są stronniczy. To są osoby które miały wolę pozostać.  
Ci którzy wyszli nie mieli chęci wypowiedzenia się więc nie  mogą używać argumentu, że nikt 
ich nie słucha. 
 
III. Ustalenia z dyskusji: brak 

IV Podsumowanie: brak 
 
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach: 
1.dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
2.do dokumentacji planistycznej,  
3.do publicznego wglądu.           
Protokół zawiera listę obecności. 
 
Jastrzębie-Zdrój, dnia 14 marca 2019 r.  
 
Protokół został sporządzony przez: 
 
 
         INSPEKTOR      PREZYDENT MIASTA 
 
/-/ Katarzyna Rodziewicz       /-/ Anna Hetman 
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…………………* - w protokole dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o 
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330).  
Wyłączenia dokonała: Katarzyna Rodziewicz 


