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Protokół Nr 20/17 

 
            z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług 
oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 4 stycznia 2017 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.. 
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 13.30. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 

1. Beata Boś   - przewodniczący 
2. Gustaw Treliński  - członek 
3. Wincenty Krawczyk - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyli: Pan Zbigniew Janik – wójt 
gminy, Pan Ryszard Kuśnierz, Pan Mateusz Kuśnierz, Pani Maria Woźniak – radna 
Gminy Gnojno, Pan Tomasz Pasternak – radny Gminy Gnojno, Pani Bożena 
Wawszczyk – p.o. kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 
W trakcie posiedzenia Komisji Pani Bożena Wawszczyk przedstawiła sprawę 
dotyczącą uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych, stanowiących 
własność Gminy Gnojno oraz Mateusza, Ryszarda i Józefy Kuśnierzów. Wyjaśniła, iż 
urządzenia oczyszczalni ścieków, znajdujące się na działce gminnej oznaczonej nr 
ewid. 760/1, prawdopodobnie znajdują się częściowo na działce nr ewid. 760/3. W 
związku z tym w roku 2014 dokonano podziału działki nr ewid. 1160, będącej 
własnością Ryszarda i Józefy Kuśnierzów oraz działki nr ewid. 760/2, będącej 
własnością Mateusza Kuśnierza. Wójt Gminy Gnojno wydał postanowienie 
pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału. Nie wydał jednak decyzji 
zatwierdzającej podział.  
            W dniu 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Gminy w Gnojnie wpłynęło pismo od 
radcy prawnego Pana Mateusza Grzebieniowskiego, reprezentującego interesy Pana 
Mateusza Kuśnierza.  W piśmie radca prawny zaproponował służebność gruntową za 
jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 25.000,00 zł oraz zapłatę odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 25.000,00 zł. Zaproponował 
również inny sposób rozwiązania kwestii bezumownego korzystania przez gminę z 
przedmiotowych nieruchomości czyli zakup nowo wydzielonych działek za cenę  
100.000,00 zł.  
Rzeczoznawca majątkowy sporządził operaty szacunkowe na potrzeby ewentualnego 
zakupu ww. działek. Wartość nieruchomości, zgodnie z wyceną, wynosi: 
- działka nr ewid. 760/3 - 7.931,00 zł, 
- działka nr ewid. 1160/1 - 8.305,00 zł. 
              Wójt zaproponował Panu Ryszardowi i Mateuszowi Kuśnierzom zakup nowo 
wydzielonych działek za podaną wyżej cenę. Poinformował także, że gmina nie jest 
zainteresowana zakupem wymienionych działek w zamian za działkę nr ewid. 1172, 
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ponieważ są nieproporcjonalnie małe a ich wartość jest nieadekwatna do wartości 
działki gminnej. 
  
Na tym protokół zakończono i podpisano.-    
                                                                                               Przewodniczący Komisji: 
 
                                                                                                          Beata Boś 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


