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PI~OTOKOL 
Z H.OZ1'RAWY AnM I N IST I~ACY, I Nf.J 

pn:cprowad.wncj w dni u 06.07.2011,', 0 gt)(lz. 1 2'~'w sa li posiedLcri 
U"£fdu Cmin) Ollbns7.cwo. III. \Va rs7.;lwsk1l9A 

Rozprawa \\ r.:unach (lC1S\$'QQ: ..... 3ni3 :ldminislrJc ... ·incgo dntycz:.ca Wnithku: 

PllMl Kopcl')nskiego ~'larIU~/JI z dnll!. 18.03 .::!O II r (data wrly~Hr do ur~du : 

18.03.2011 r.) w sprawic wyelnnia dc\:yzji 0 sJ'OJowiskov. Yl:h Ilwarunkrmaniach 
zgody II:! n'alii'acj~ pr/edsi~wzi~ia polcgaj~cego na budowic ,hkw.,i IUelU Irzod) 
,hltwm:j wraz z in rrastnlktul1l. uit/b"dl"~ do prawidlowego fuukcjonownnia n:1 
dLiJI..:c tl or CWld. 75 we WSI Cit'QkO\\\1 Kolonia gin. l1abos/c\\(I. 

!.!ClcStnif:7!jCV W mmrawic: 

Wie~law Pn(edpciski • W6j t Gminy llaboSZCW\1 
Anna Uzn:uiska - Kil'ruj:tca rozpr:m4. 
KrzysLtof Kruszewski - Kierownik Wodoci~ow i Kanali /.3cji 
UrsLUla Jasi riska - inspcktor ds. plan. pr/eSIrL. i gosp. gruntlllni Pro\ukolanr 

II. Sirony Post~ IJOwani:t : 

I. Kopcz)llski Mariusz l.am. Cicsl1;owo ","olonia 
(illl~estorl- - srawil si,. ()sohiscic, legitymuj<lc ~; .. JowoJem osobistym 

wc/.\\ anic dOf".czono prJ""idlowo. oraz \\ jcgo ill1i~nltI 
prnwnik .I:ITostilW ~Icfansk.i (pclilomocnictw() IV akr:H:h 'prnwy) 
2. Miruslaw Solx:/yitski zam. CicszklllVu Kolonia . 
\~!ascicic! nio::rul:homoki dt;. nr 72 - Slaw;1 si" osohi:i.cic. [egilYlIluj; \C 5i, 
Jllwodem o~ohislym . wezwanio:: do~czollo prdwidlowo. 
1. Krystyn:l Sohczynska zan!. Cics:t.kowo Koloni:.! 
",lascicic1b.a l1ienrchomo.sci u7ialki liT 72 stawila ~i\" osobiScII!". lcg llymllj (lc 
~i .. c1owodctn llsubistym , wczwamc dor"czono 
pmwidlowu. 
4. Mi\:hal Przybyszc\\~j.,; /nm. Cics/kowo Koloni;, 
wla:i.cidel niemchollloS\:i d:l'_ nr 145/2 sumil silt o .. obiSc"ic .Icgir~·muj'lc \i.,. 
do\\oocm osobislym , \\CZl;anic elon~czolI() prawi(llo\\'o. 
5. Kat<ln:yna Kopo::/.ynska zal1\. ('icszkowo Kolunia 
\~[aScideika nieruchollltlSci elz. nr 1-15/ 1 - st<lwil:i si\, osobi~cic, I<!girYll1llj4.c 
si" do\\'ndem osobistyrn w~/,wanic doro;:czono prnwidlo\\o. 
6. I' r/cdstawiciel M;lfszalka W()jewOOLI\\a Mazowieckic~o. wlasdcicl pck; -1 

;f 
I 



Dobr/) ca dL. nr 115 -nie q(lwil si~. 7 .. 11\iadomiOll) prnwidlo\\o. t ~!;ll"n!' 
tdeionic/nie. 2: .. ' sU'on~ 0(17)'l11ala [)()\viadomieJ1i~ 0 planowam:j w/pri!wi~, l1il..1 
si~ nie ~tal\ i na rozprtlln". Pn:esbutJ 1.1 poSri.'dni..:h\Cm laksu adnola..:jc IU 
7.awiadumiemu z dnia :::1.06.20 II r. rx ltl\icrd7.aj~cc w)'i'ej \\) mie'nione 
okol icznosci( Lal:tczllik nr. 7). 
7. eClaT) OrluI\ski Il laScicid nierucholilnScI dz. nr:!: we w",i Cieszko\\(1 
Kololli :1 - s!;Iwil silt osobiseie. 
legilYllluj:tC ~i", tlol\oocm osohislym 
prawiJlol~o 

. wt'yw,mic do~zollo 

I isla obecnoSci ~Irun L11"cznik nT. I do prolOkuiu 'l rozpraw)' 

l'nnadlo slaw'I' ~ic: 
UC1.eslnicy ~XMt'<:Icrisrwa 
I isla obccnosr.:i 1:II:tcznik nr 2 do prolokolu I . r07prawy. 
a nadlo: 
I'~n Lukasz Nowak aUior Raponu () oddzialywaniu WW. prledsi~\"'zi\!cia na 
swdowisko z dni~1 25.05.2011 roku 
I'Tledslawicicl SlowaTJ:yszenia r.. l i/oSnikOw Ziemi Cicszko\\ skiej Pani Gi,,-yrisk<l 
Beala, ktora dozy/a rcgulamin SLowar'l.),szenia MiiosIlik6w licmi Cicszkowskicj. 
I'Tl.edstawicici Ku/a Lowicckiego f\f I . .JEDNOSC· - nit: slawil si .. 
I'T7 . .t:dslawicici Stowarzyszcnia rekrcae~jno - ekologicl.!lego .,JONffiC - WK I{A" 
- nie staw;1 si,. 
List:l obccno<ki zahtcwik nT. 3 do prolOkolu z rozprnwy. 
Zloton", pclnom ornktw.1 i upowaznirnill sta nnwic h"d:t Z:lhlc:tnik .10 
pl'O tokulu nr-' . 

Wiljt Groin)' B~b()S7eWO pr/.ywitat wszysl kich zgf(Jmad:wn),ch oraz 
poillformowal 0 upowaznieniu do kierowania TO/pmw<\., pT/eustawi! PUllia.Aru\!; 
UZllarlSk<t klora pro\'radzi obs/ug..: pr.lwna nasl"pnie prz.:ka/at glos Pani Annie 
I .1Il:mskiej. Kieruj;(ca rOZpralVq poinfornM~a!a.:!':C roFpTllWa adminislr~l..:yjna 
Lostulu zorganizowana w I.wi:\zku z pos1trpowanicm proWadZOIl) m put'G \Vojla 
Groiny na II nlosek 7. dnia 1 X 11I:lfC(l 20 11 r Pona [,-,1anusz.1 KO!X'l.lhk iegn w sprnwic 
\~y(bni(1 dce)'/j i 0 srodowiskowych uwarunkOW:llliach Igody na reali/.lejl;: 
prlcdsi .. wzi~cia pn: Budowit' chlewni tu':71t Irzody ch/cwnej wraz z infr.l:.Lruklilr:\ 
niez~dml do prawidlowego runkcjonow:mla Ila dzialce nT ewid. 75 we w~i 
Cicsz.kowo Kolonia gm. Bahos/ewo·' 
Rozprawa <Idm i nistrac~jna 1>lrganizowan:l 7..oSlaia cclem za1X'\~nicl1i3 (]Iojliwn~d 
v.'yp\ll'.i~d7otni:1 5i" w~/.yslkim lIclCstniko!l\ postr;pow~nia oral. Sfit1!t:":1.cnslwII, 

o terminic-. miejsclt i prz(.'dmincie sprawy puwiadomiono spuIt'C/ . .:ri:;I\\O 
OhwicvC7..enicm WojLa (iminy Babos/cwo z dnia 22 ..:len\Ca 10 II r I.tWl. 

OS.6220.4.10 II. 
Olmiesz.czcn it: 1A)~lalo podanc du pUblicznej \~ladomoSci w n:lSl~pujt\c)' spowb: 
~lrr.rez umie~/c/,cn ie lla lablica..:h Og/OSFt:r1 I Jrz~du Gmin}' Ibboszc-wo. 
~lprzez opuu l i~o\\anic na stronic intcrJlt:lm\cj Ur'I."du G illin)' BaboszC\\ o Bll', 

P'lprzez 1.3wies/cnie na lablic<lch og/osleri w micjsco\\ IIscinch Cicszko"" 1 
V 



Kolonia (plaml\\ana inwesl)cja). Cie ... 7kO\\O f\OWC. Cicszko\\ \I SL,m:. 1\1) ,!k()\\ o. 
Nadlo organil<lcje zaint<:rcsow:me posI\"powanicm zawiaJ()rni(lI1() na pismie: 

Stowarzyszenic t-lilosnikow liemi Cieszkowskicj 
Kolo lOllicckie "JFDNOSl'" 1\ PIOI'lsku 
Swwaoys/enie Itt!kreacyjno - Ekologil:/lle .JO'\'IEC . WKRA" 

Kieruj;tGI rozpraw,< administrac)jn't poinionnowala w:;zystkich 1I1Jel:nych . ;e 
I:nviadomicniu 0 rozprawie 1(!~1.;I/) sklllC'cznic dor,<czone "vy~lkill1 ';H1111nll1 
postr;:powania. 

Kieruj:tca rozPI'tlW~ Pani A..Illl3 Uznariska przedstnwita progr31ll1O.:prdl\y ora/. 
puinfilrTnnwnln zcbranych. zc:: 

kaidC' ll1u uczcstnikowi w/.prawy przyslugujc pl'3lHl "':ld:l\,lInin pylan, wnoszenin 
uwag,zastl~.:e/.er'1. W I:clu wpisania do pl'Otoku/u nsoby i treki wypowiedzi Ila leiy 
podac swoje dane nsobowe. Kolcjnosc Lgl o~/,eri i udzielcnie glosu odbywa si~ za 
posrcdnict\\ern Kicrujllcej rozpraw3 .. 

rozprawa nie ro7..5trzyga 0 ~alizacji inweslycji,jest clerncntcm posl~puw:iI1ia 
admillislracyjnego i sluzy zagwaranlowaniu dobrej komunikacji spolec/..cri~lwa 
z organami administ',l.(;j i publitznej i imvestorem, 

Uczestnikom rozpral\ y po:ys/uguje prawo do wniesienin sprostowan. zmian Jub 
uzupelnieri co do IreSci prolokofu. 

za nicwlnkiwe zachowanie w czasie rozprawy , ucze~lnicy ro/.pruwy mog1\ bye, 
po uprzcdnim ostrzezen iu wydalone z micjsca ro.r.prJ.wy przez kieruj'l.cego 
rozpraw'l. oraz ukaranc gr"ywnll do lOO zl. (art.96 kpa), 

rozpraW3 adlll inislrJ.Cyjml jest jcdnYIll £ dll\\ odilw l;tory ~dzic bran)' pod uwng .. 
prz)' rozslr/Yl!.ni~c iu sprawy decyzjlladmini.'Ir.lcyjn.l. 

pmlllhtl rozpr:l\vy zoslunic opublikuwany na st ronic Biuktynu Informacji 
I'ublionej Urz~du Gminy 8abos/.ewn. 

I'rogram rozprawy: 
I. Zapozrw.llie ul:"t:slnikilw rozprawy z procedur't aJmini~Lracyjn'l wyd:l\vnnia 

dec) l,i i () srotlowiskowych llWal'unkowan i3.dl oraz 0 obecnym ewpie 
pnlwadzonego p<lsl<\powania. 

2. Prezenl:lcja przcz Inwcstora plann\liun(;,'!::o przedsi,<wzi~cia. 

3 . Oyskusja zc spok'Cl.ell~LWcm moZliwosc zglaszania zapytaii. WIlIISl.enia 
Ilwag, zasuzczcll pr.:I.:.l UI:/.e.'i ln ik6w wrllz z udzicl~lIli clll na biel,\co 
odpowicdzi Inweslora, uulma raportll i po7.ostalych uCLeslnikiiw, 
4. ZakonC/.enie roLpra\\ y 



All. ! 
Kierllj~ca rozpra\~" \Idzidita glosu W6jll)\\i Gminy klory zapoznal ucz<,slniko\\ 

rozprav. y z procedura.. administrilCyjm! pro\\adzonlt przcz Wojta Gllliny Baboszcwo 
edellt wydania decyzji 0 srodowiskowych UWilltHlko\\<llliad, dla prlc.[<;il;;w/il;;.:i,j 
pod nllzwq: " budow:l chlcwni mew trnll.ly ch[clI'nej wmz z intr:lstruklllTq niezb<:dn'l 
do pruwidlo\\ego fl.lnkcjoll<mania na dzinlce nr C'wid. 75 we wsi Cicszkowo Kolon ia 
gm. Bnbosz\:"wo··. Wbjl Gillin) IM.!QyI<11 IITlicsiony prot\:"st micszk:ukow 
micjscowoSci CicszkowlI f\.m\e, l'ilnH Orlowskiego Cczarcgo z duia 28.06.20 II r. 
Pana PTzybrsz<:\\~kiego /I li.:hab I. lInin Oi.06.20 1 1 r. StO\"llr'L)!>Lellia Milo~lliko\\ 

Ziemi Ciev.knwskiej 7 dnin 29.06.201Ir. SlOI\aILys/.enie rekreacy,i 1111 I;'k~,~()gil:/.ne 
"]ON IEC- WKRA" 7. dniu 15.06.201Ir, Kola Lowieekiegll NT 1 .,JI ·.I)NOS(,'· 
II 1 'IOllsku I dnin 15 .06.20 t 1 r. protest v. ra/, I lisl4. mies:lkmi.cow wsi Myslkowo 
Illnia 15.06.2011r . 
.<\ 11.2 
'\Jnst~pniC' glos zabral( pclnomocnik Imles(Ora, pan Jaroslaw Stcfaliski J, klory 
przcdstawil infom13c:je dnlyc/-'tct: pr/edmiolOW('j inweslycji,jej L3kresu, kuucepcj i, 
paramctr6w tcchniC:/Jly.:h or& [lspektQW dOlyc~cyeh ochrony ~r(J<lowi~kil. 
Ad .3 
Kieruj'tca Ro/.pnlw~ poprosila ucz('stnikl)W IJ /.adHwanic pytm'l. 

Jcdna /.e stron Pan Cczary Orlowski :I..am. Gdansk wbsciC:lcl gosp. rol. we wsi 
Cicszkowo Nowc UrJ7 prLcdstawicid SLowarzyszenia Milosniko\\ Zicm i 
Cicszkowskiej. 

ChcialbYIll w imieniu sto",arzyszcni3 odnicsc si't do rnportu, do kl6rego mamy 
pOllai..ne uwngi, Nas!~pni(' Pan Cczary Orlowski przedstawil prcz('n!acjc 
u/asmtniajqcqjego Slanowisko tzn. szko{11 iwose budo\',-y chlcwni lUllcrenie wsi 
Cieszkowa Kotonii, Trde pl'cz('nta.:ji, la zgo<l~ Pana Odowskicgo stanowi zalqcznik 
nt, 5 do ninicjszcgo protokolu. 

Zwraeam si~ do orgaJlU ilby inweslor wczwal osoix; prL) gOluwuj.tc:t rapllrt do 
\\)jasnienia pr/ed:;1,.", ionyeh nieSi:isloSi:i na I>ismie 

I )ll wYJl{)wiedzi Pana Orlowskiego uSlosunkowal si~ P(m luknsz Nowok mgr. Os 
Ochrony Srodowisko. - jeden zc wsp6buton'lW raponu. 
W dniu dzisicjszyrnjak'l l,a1'tc:lnik liT. n zlotyl W t'omlie piscllU1Cj 0pl'3eowanie pt. 
,.Dcena stanu ~rml\lwi~h.a grunllll\(1 wodnego nn t('Tenie projektowancj fenny tuczu 
trzody chlewnej 1m 1I/iakc nr 75 w miejscowoki Cicszkowo Kolonia'·. 

I(apurt ten nie jesl OstntecZllY i zostanic uzupclniony poprl.t':I infonllacje 
I np, Pnwi:nowego inspo:-k!oram Sani!urncgo. Dlatego r.lport lennie I,awiera 
wnikliwych wyjasnicn. (\ na wszystkir: pyl3rlia ndpowiemy W formic risemncj, 
Igodnie 7, :zyczcnicm Palla Ccwrr:go Orluwskiego. 
(jlos zabrnla Pani Anna Prusiilska radna grn iny Harnls/.!!I'o 



ladala p;.-tanic: Pan lIzyl stwicrdzcnin ,.my nie budujemy chlewni" II takim r:J;li~ klo 
buduje'.' 

Odp Lukasz Nowak: Poprawit swoj~l wczdnicjs7~l wypowicdi: podkreslaj:t<.:: "Pan 
KOPCZYllski nie budujc chlcwni. ktora zagraZahby pallstwa zdrowiu ". 

(--'los /;lhral/hignic\\ Naparly specjalisLa li s. tcchnictnn - i\lcstycyjnydl - projcktant 
budynk6w inwentarskich. kH) ry wyjasnil, ze system), kt.6re wnu ''>; inwesLorem 
\vyhraliSmy Sil. technologiami ktore Sij lIznawane za jedne z najlepszych sysleml)W II 

tcj dzicdzinic. 
\V raporcie l.a/.nac/.onejest. zc zbiorniki l1a gnojowicc zostan~ \\)'konanc 
/ maleriall)\\' f.apcwniaj'teyeh ~/.e/dn{)sc i gwardnluj'-teyeh niepr/.enikanie 
.vko.lliwyeh SllbSliLneji .In srodowiska. 

Gtos zabral Pan Przybyszewski i\ndrzej 
Powiedzial Pan, i.e gnojowica ~dzic przcchowywana w zbiomikach a co z niq dalej'! 

Odp Zbignicw Naparty: Gnojowica ta przechO\v)'wana jest okresowo przcz 4 
rniesi'\.cc zgoullie L norrnarni pmwnymi. 

UZlIpdnienia do oop Pana Zbigniev.a Napartego dokon:ll Pan LukasL Nov.ak: 
Pojcmnok lyeh kana low zapcwnia pnechowywanie nawel przez okrcs dluZszy niz 
przcpisol,e 4 micsi~cc. 

Glos nbral:ll'ani Anna Skal ska 
Jak i wplyw na .srodowisko b"u'l. rnialy subslancjc znajdujrtcc si\: w gnojowiey? 
W cfekcie sto~ow;mia inn)ch substancji chernic/nych , Id6w. amybiolyk6w? 

Odp Pan Zbigniew Naparty: Inwestor ~dzic stosowac paszc S),St(,111ll Zywienia 
trojfazowcgo. Na dzicn dzisicjszy nih z hodowcow nie dodajc stymlliator6w 
antybiotykowych lub chcmicznych do pasz. 

( Hos L:lbml I'an /.ukaSL Nowak: 
Cheia/em wyjasnic lemaL ols/.yny ponJszany lIe/.esniej. \V raporeie lawartc s:'l 
fotogmric nie tylko pr/etls\;twi'lj,~ee leren imwslyeji od sirony budynkl)w, lec/. takzc 
od strony olszyny. 

Glos zabral Pan Karol Brz('zillski: 
Jaka korzysc ~dzic dla £ominy z tytulu planowancj inwcstycji'J 

Odp Lukasz Nowak: 
Takiegu rud/.aju praee hudowl:lne wi;)):'I. si" /. /.atrudnieniem lokalnym. 

Odp I.higniew Nap:lrt y: 
Pan fvl1Jrius7. Kopc7ynski widzi w tcj inwestycji pr.>;yszlosc i utrzymanic swojej 



rod/.in). JeZCIi nic zrobi lego I..rnku wielu Z P:II'1stwa Lt:; nit: pm\ inno il\\\cslo\\nc 
w s\\oje gospodarst\\a. Im\c~l)ejn tajes! dlajcgo rud:.'iny zabezpi("ezenielll. 

Glos 7..abra! I'an "arnI Brzezinski: 
Chodzilo m i 0 korzysd dla gminy \' pnSlaei np. podatkow 
Kor/ysci materialnc dla gmillY W) nikaj<\cc z inwcslycji SOl. ;adnt'. 

Odp Pan Jaro5law Sldllliski: 
ron t)'l!l, ic jestelll prawnikicill 7.aj ll1uj~ si~ OCell'1 ckonomiezn3. irllh:srycji. 
G!OWflYIll dochodt:lTI Jla gminy tw:<i'l podatki poza rolll}rn, ri)\~nic" tlochodOlle 
.... ')llikaj<\cc np. t. /.akupu rnalo:-riulow fla tc.renie gmill)'. 
Nic mozna pllwietb·iec. ie Gmina nie nie l.3mhi. 

Pani JOllnrw 11r/t:7itisb - lcknrz ro<lzinny: 
KIO bt;dzic Icc:.')'1 paejemow zagrozonych chorobami powslalymi na skuI.::k 
odplywania feknllow do w6d powierLchniowych? 

Odp Jarosrow Stefal1ski: 
/'auwai:ylem, "i.e kwestia glOWflio:- dotyczy bogaccnia Pana Kopczyilskiego i jest to 
najwi"kszy problem d la spoleczcnstwa. fnni ro lniey lel. produkujq fckalia i ni" 
spelniaj 'l standardow Labezpk'Cz.cri. 

Glos zabr.tla Pani Anna Prusinska 
Z tym stwierdzt'llicm, i.e ro lniey nie spelniaj q standardow P:m lias obraZa. leslcm 
rolnikiem i korzystam -z funduvy unijnyeh i musz~ spelniac okreSlone warunki gdy;!: 
W innym wypadku ~rl)dki te sq odbieranc. lako rolnik nie zgJdzam si~ z tym 
stwicrdzenicm l,c tylko Pan Kopczynski kllT:.'ySl:! z funduszy i Ulpcwnia 
l.3bezpiee2Cnic. 

G/os zabral Pan Wojt: 
Posiada Pan 1)3 Haszym Lerenic ok 70 ha zicmi wlasnos.:i i 20 h:1 ziemi dzier.t:lwy. 
lie utrzymujc Pan sztuk houtlwli obecnie? 

Odp Pan KOPCl){I~ki Mariuv: 
Utrzymuj~ krill. :i 6U sZllIk. 

Cltls .... ahr.Jlll Pnni Katarzynn Kopezyilska: 
Grunt)' sa. tak:tc w Gminic Racia,;i: ok. 20 ha 7iemi . 

Glos zabral Pan Wojt: 
Jak plnnujc I\v.wi;v.ao.: I':m problem z gnojowiq? 

Odp Luka:.1 Nu .... ak: 
Normy lamic!>/e/one 5.1 w roz. Rady Minislrtm I)/. U. Nr 17. poz 141.2005 rok 



Olos zabral l'an \\ ojl : 
Cl~ 90 I b gnmlu W} Slnrczy lIa ... ..agospodaro\\anic calcj z:Hvart()~ci J/OW 
\~ prtXlukowancj gnojowicy 

Odp Pan Zhigniew NapMt}: 
OJpO\\i~d) 11<110 pytanic jest 1\ rapnrc ie.lycz)'lbym wSLystl..irn rnlnikum borzy 5,\ 

lei producentami fol n) Illi ahy spclniali wkic standard) jak P,m Kopczynski pl:lllUjC 
IV swojcj inw~st)'..:ji i hog,acil i si" lak jak Pan Kopc ... yii ~k i . 

(jlos zabral Pan Mariu~L K"ci~iiski: 
JeZcli nasza woda strJci uajakosci W \\)'niku dzialania tych irl\'~~lyr.:ji i WI)jl /.abroni 
jej WyWOZll. co zmhi wl~dy inweslOf'.' 

O<lp Lukasz Nuwal.. : 
Tn inwcst}cja leiy poza terencm zasilani:l Mudni SllKji uzdatnianin wody i nie bltdzic 
oddt;ialyv.ac nil stan woo. Byl)' prowad/.()r~ tldwicrty i badanic izomctrycznc pod 
\\-4:lottl~m pr7epuszczliinoSci glcby. 

GillS zanra! Pan Brzc,.i r·lski Grzegor.t.: 
/.wntca llwag~, Zc Iy lko jedno gospodarstwo Pm'lstwa Sobclyriskich ~Lposrcdnio 
sqsiaduj<tce z planO\\lm:t inwestycjq popier.! inwcslycj ... Pana Kopczyr'l!;kiego 
a pozostali rnieszkaiicy nie. 
Broni~ si" przed smrodcm ktory bi;dz;icmy mllsidi wQ.chac. Mam) jlli: jednl! chlt'\\ [liE< 
i wiern), jakie Sll. lego SkUlki, 

Glos zabrala Pani Brl.e/irisb Joanna: 

Pan KopcLynski ni~ moze fundowac og{)luwi ~ p(}kc;':erislW[l2[lgrozcn i aj[lkimjc~t 

budowa lakiej I:hlewni. Lepicj 7..apobicgac ni), leel.y":. 
Gllh lahratn Pani SObczYllska Krystyna, killra Il~tosunkowala si~ do wypowicdzi 
Hr/e/inskiego Grzegorza. 
I .wrocila uwag~, 'ic nic wypowiadala si~ w lemucie do innych ludzi. 

Glos zahral Pan W{)jl: 
Jaka b<;:dzic ter.:h rm illgi:l wcnrylal:ji i tiltrow? 

Odr I .higniew Napany: 
Dec),,,j:! padla na 2.'\sIOsov.allic podlogi ruS/hl\H~j :1 nie pelnej i na niej odbywac siC 
bl:dzie hodowla. 
Zamo[ltowany zoslanie liltr klllr), /_mniejs2.,\ emisj~ amoniaku. 
1c7.£li gm ina zcchcc Iw/.yj'l.": uoom ik moze zostac dostarC7..any do biogazowni 
i wykorzystywa": nr. I.: ierlll killre powstajc przy korzystaniu z: lej enef},;ii. 
Systcm wCllIylar.:yjny je,\ w len sposob rOlwi,\z:any, -;.£ powielrle pr/.~dmJzi 
korytarzcm kOrltrolnyrn rud podlog.q co zmnicj s:za cmisj\: g;V .I1W dl) Smdowiska. 



Glos zahral<J Pani Lwa Orlowska: 
Jci.c:1i In j.:,t tak no\~oczcsna chkwnia poka:.cic parist\\ o. j.: In j~~t rl.t'ay\\ iScie 
rUI\\llC/<!sne i nicch Pllrl Korvyriski lIwzslif:dni \\ rrojckcle biogazO\\1ti~_ 
Moje pytllnic: 
COl, \)'mi fihrami? 

Odp Pan Zbigni.:w "Jaran),: 
Fihry ZIllrli.:j;'/aj;\ emisj~ gazow do snxJnwiska. Nie mam okrdlonych Ilnnn .mi 
tiltr'm· ktllr.: mog..1 L'lpC'wnic jeh U1rL~ manie. JeZeJi PallstwO wllci.: w b:uJ J:o p-rl),,''t 
\1 ich pr/.<:dstawknie. 

Glos Z!lbral Pan Krynicki ll t::nryk : 
Ja teZ inwcslllj,\:. 
Co b\Jzic z bioga/o wni: l jeteli splajtujc gospoJarslwo Pana t-:.opC'zYliskiego? 

Glos zabral Pan I..dniewski 16zef: 
ezy moma I.micniC Jokal i zacj~ inwestycji? 

Gins /-'lhral Pan K ruszewski Krzysztof Kicrown ik ZWIK IV l3aOOS1.cwi .. : 
Sire ly S'I ustalone bC7posn::Jnio i jest nn to J okulllcnUlcja. 

G los L'lbra l Pan Lukasz Nowak: 
ezy inwest)cja majdujc si~ poza st n:r~ ochronn~? 

Glos 1.abml Pan Krus.l.cwski: 
Tak oczywiscic. I nwc~tycj a jest poza strcf'l. ochronnlt posredni:,. 

Glos zabral Pall Wc',jl: 
Wyjasnil mellKiy gcologiczne okrcSlania ~trd, il1\\CSlyej:\ jest poza slrcf(! ale 
be-/plr.:r.:unio przyleg.'l. Okreslonc sirefy $, wi:ILllce dla grniny. 

Glos mbral Pan Kilrol Bm.:/.i ilsk i : 
ezy mmimy sio;: Jlllra!:ic rra lak i~ s"alone ryzyko. przcz buJ \J\\''t clll~wni kl{lr.1.i~sl 
potcncjalnym zagm/.~tlit::tn? ( "I si;c stl1nic w przypadku przt:Jusl.ania ~i" nakl~rii nr. 
coli.? Nic chcerny ahy I'an Kopczynski odcbral nasz prott:sl jak o cfekl /!Jwisci. 

Odp ,",an Mariusz Kopczynski: 
Czekam na propozycjc ze sirony cdunk!11I" ,)IO\~l1TZ)'szen i fi odnosnic innej lokalizacji 
inwcstycji i zapcwnicti. tc nikt i1111)' "i~ nie spr/cciwi. 

Olos zabral Pan Karol Hr/~/.insk i : 

Pytanic pana Kop<,;/yrl.,kit'gn jcst (Kjwroccnictll rOI. To inwcstur POI'. iI1 i~tt w~kaLa"; 
dzial ko;: ktora by/any dn ;tmtkceptowania przcz pozostalych lIli~S/k:tn(ilw. 



Olos zabrala Pani Kopczyilska Kalart.:yna: 
KaZda propozycja lokalizaeji powodujc sprzeciw rnieszkm'1c6w. Propozycja 
zmniejszenia hodowl i tet nil! byb do zaakccplowania. OdbieTfun to jako nagonk" na 
nas i nasz'l. rodzin~. 

Glos zab .... ill)an Kocietiski Mariusz: 
Stwierdzil. it: we wSI Mystkowo tez nie rna lokalizacji wlaSciwej diu lcj inweslyeji. 

Glos zabrala Pani Orlowska Ewa: 
Twierdzi,:.i:e rol<\.gminy jest medi<l(;ja i zorganizowanie spulbnia mirtdzy stronami w 
celu rozwi'lzania problemu. 
Ludzie z lej wsi maj'l. do~wiadc;£ellie , ZC taka inweslycja nie jest 10 bagalelna spmwa. 
Nie zazdroszcZ<\ llikomu. 

AdA 
Kieruj llca Pani Anna lJ7.Jlanskll poinformowala, ... oe: program rozprawy .mstal 
wyczcrpany. Nie rna wi~ej os6b zglaszaj:tcych s i~ do dyskusji oraL poinformowllia. 
ze po odczytaniu protokolu mOZlla wnieS': uwagi. 
Kieruj'tca rm:pmw" zarzll.dzila 10 minulowl\ przerw\. 

Po przcrwie odczytano protok6l. 
W trakcic odczytywania prolokolu omz po jego ooczytaniu wnicsiono nas~ujl\ee 
uwagl: 

UWlIga I - I. [}an Orlowski 
Dzialka nT 2 jest w Cieszkowic Nowyrn nie Kolonii. 
2.Swoj:t osobl: reprezenlowalcrn Stowarzyszenie Miiosnikilw Ziemi Cieszkowskicj 
nie osob!;: prywlltrut· 
3.Dlac"..ego Slowarzyszcnic nie zostalo uznanc za stron~, mimo wniesienia wniosb."'U 
do Urzr;edu Gminy - prosz~ 0 Z3mi~.w.czenic lego w prollJklJI~. 

Kierujqca rozpraw:t wyja.4nila,:.'.e w aklllch sprawy nie rna wniosku Slowarzyszcnia 
MiioSnik6w Ziern; Cie:;zkowskiej zgoonie 7. arl. 44 usl. Uoo~ 0 przyj~cje 
SlOwarqs,enia za stron~ post~powan;a. 

Uwaga 2 - Pani Orlowska - f' ros,,-';I 0 uzupclnicnie jakie wsie Aozyly protest i w 
jakiej liczbic micszkalH:6w. 

Uwaga 3 - Pan Brzeziliski : pm:'7-';1 0 ,V)'szczcg6Inicnic w prolokill.: Ul"gani..:acji klore 
Sl\ przcc.iwne inweslycji. 
\ 
lJwaga 4 - Pan Orlowski wnosz" 0 uzupclnicnic sformulowania: b.1ZUj(jC nn 
wlasnym doswiadcz~niu rnoznn przyj!tc wnrtosci n;:i..sze niz przyjcte w Iiteraturzc 
przytoczonej prL.tl'L Pana Wojta. 



GtOS/1\brat Pan Ortl)\~,ki: 
Prosimy e spru~t,,\\ :Jnlc lar/lltu kbm~twil pOl'dnioll<:go pr/0:7 Pana Stet~uiskiego 
webcc pm13 Orlowskiemu i\!rksandcf. 

l lwaga S Pan Slclrlllski Prosi 0 spm.~((man i <t protokolu poprzcz zapis : Pan Lukas:
Nowak odniosl si~ do \\ YlltlWid/i p:mn w6jra wskazujltc. Z\; wsp6kzynniki s1l. nihIl: 
gdyz wynibja.. I ohowil~/lIjltCego rozporz:tdzcni:l. 

K icnlj'tCa Pani Anna Uzn,uiska podzi"kn\\..ll.l \\s/yst kim za wzi~cic udzialu 
w rozprnwic i poinfoI"nIO\\3Ia, Z.: dc:cY7jn zostanie wydana dopicfO po rozpatrz\;uiu 
wszyslkich lIwag i \\"ni()~k'm. kttm: IOstaly wnicsionc na ctapic calego pmt~powani;l 
ndministracyjncgo i po lI/ysku niu uzgodllic ll wymaganych prawelTl. 

Rozpr:l\~" I~kmlc"ono 0 godz. 161~ 

"\Ia tylll prolokOf l..1k.onczono i podpisano. 

Ann:.! \l/.nanska ( I' rowildL1ca Rozpraw,.) 

fI 
ProlOk61 spomtdzi1a: Urszula Ja.'iilt 
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