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Urząd Gminy Dołhobyczów 

Ul. Spółdzielcza 2a 

22-540 Dołhobyczów 

P r o t o k ó ł 

 z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2013r.  

o godz. 11.00 dotyczącej postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:           

„Budowie biogazowni rolniczej DOŁHOBYCZÓW na wydzielonej części działki nr 1036                              

w miejscowości Dołhobyczów, gmina Dołhobyczów”. 

Rozprawę przeprowadzono w związku z postepowaniem prowadzonym przez Wójta Gminy 

Dołhobyczów  z wniosku Ryszarda Rabiegi, prezesa Zarządu firmy BioPower z Zamościa ul Solna 4              

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 

polegającego na budowie biogazowni rolniczej DOŁHOBYCZÓW na wydzielonej części działki                 

nr 1036 w miejscowości Dołhobyczów 

O terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy powiadomiono społeczeństwo Obwieszczeniem Wójta  

Gminy Dołhobyczów z dnia 23.01.2013 roku. 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w następujący sposób: 

•umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Dołhobyczów, 

•umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dołhobyczów, 

•ponadto strony graniczące z inwestycja powiadomione zostały listownie zawiadomieniem. 

Rozprawą kierował pracownik Urzędu Gminy w Dołhobyczowie – Pan Marek Martyniak 

Lista uczestników rozprawy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Rozprawę otworzył Pan Wójt Gminy Dołhobyczów  mgr inż. Józef Demendecki witając wszystkich 

przybyłych w tym Radnych Rady Gminy Panów: Piotra Nikodema, Piotra Orkiszewskiego i Adama 

Brzyskiego, oraz przedstawicieli  inwestora z Panem Prezesem Ryszardem Rabiegą. 

Następnie Pan Wójt dokonał otwarcia Rozprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  

biogazowni rolniczej  o mocy 1MW w Dołhobyczowie na wydzielonej części działki 1036                              

i poinformował, że rozprawa będzie nagrywana w celu sporządzenia protokołu z rozprawy. 

Pan Wójt zwrócił się z prośbą aby pytania i wnioski dotyczyły wyłącznie tematu prowadzonej 

rozprawy, jeżeli zebrani będą mieli  do omówienia inne tematy to będą one mogły zostać omówione 

po zakończeniu rozprawy. Jednocześnie Pan Wójt poinformował, że dementuje pogłoski jakoby 

gmina była inicjatorem, udziałowcem, lub miała jakikolwiek interes, czy forsowała budowę 

biogazowni. Inwestorem i właścicielem gruntów są prywatne osoby, gmina ma za zadanie jedynie 

rozpatrzyć  i przeprowadzić procedurę  rozpatrzenia złożonego wniosku zgodnie z wymogami prawa          
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i żeby nie wierzyć w jakiekolwiek spekulacje, bo do gminy należy  jedynie przeprowadzenie procedury 

rozpatrzenia wniosku. Obecnie posiadamy pozytywna opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Lublinie wydaną po bardzo długim postępowaniu i jesteśmy zobowiązani do 

przeprowadzenia procedury niezależnie od tego jakim wynikiem ona się zakończy. Jeżeli cała 

procedura zakończy się postepowaniem pozytywnym to na końcu cały cykl  zakończy się wydaniem 

pozwolenia na budowę przez Starostwo powiatowe w Hrubieszowie, Gmina tego nie wydaje, gdyż to 

nie należy do gminy i w związku z tym niepotrzebne są jakiekolwiek spekulacje, bo to nie należy do 

gminy, a jedynie rozpatrzenie bez niepotrzebnych emocji. Jeżeli postepowanie zakończy się decyzja 

negatywną  to dalsze rozpatrzenie będzie należało do organów do tego uprawnionych.  To jest 

sprawa jak każda inna i podlega normalnemu rozpatrzeniu. Przedstawiciele inwestora przedstawią 

zasady i sposób działania  biogazowni, posłuchamy, popatrzymy, obejrzymy  i tak jak przewiduje 

procedura rozprawy administracyjnej wszyscy będą mieli możliwość zadawania pytań, składania 

uwag i wątpliwości. Będzie przerwa która pozwoli dokładnie zapoznać się z dostępną i wyłożoną 

dokumentacją. Cała nasza rozprawa powinna zmierzać do tego ażeby w stopniu maksymalnym  

udzielić  wszystkim zainteresowanym tą inwestycją  wszelkich informacji, aby uniknąć 

niedopowiedzeń, ktoś niezorientowany próbuje innych informować. Wszystko będą mieli Państwo 

powiedziane z pierwszej ręki w sposób wiarygodny i odpowiedzialny. Tak będzie przedstawione jak 

rzeczywistość wygląda i tej rzeczywistości nikt dla nas obecnych tu nie zaczaruje. Pan Wójt przekazał 

obecnym, że rozprawę będzie prowadził Pan Marek Martyniak z Urzędu Gminy i będzie proponował 

poszczególnych mówców. Pan Wójt podziękował uprzejmie za uwagę i przekazał głos Prowadzącemu. 

Pan Martyniak przestawił się obecnym i powtórzył że rozprawa dotyczy zamiaru budowy biogazowni 

rolniczej o mocy 1 MW w Dołhobyczowie  i powiedział że pytania które nie będą dotyczyły 

przedmiotu rozprawy zgodnie z art. 95 KPA będą uchylane zgodnie z tym przepisem. Następnie 

wyjaśnił pojęcie i cel przeprowadzenia otwartej rozprawy administracyjnej, przedstawił przedmiot 

rozprawy, procedurę  oraz program rozprawy, który obejmował: 

a) prezentacja projektowanego przedsięwzięcia przez Inwestora, 

b) przedstawienie przez autorów Raportu lub Inwestora oddziaływania oraz wpływ 

przedsięwzięcia na środowisko, 

c) przerwa w celu zapoznania się z dokumentacją inwestycji, 

d) zapytania, uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez uczestników rozprawy, każdy uczestnik 

rozprawy proszony jest przed zadaniem pytania o podanie swojego imienia i nazwiska, 

e) zakończenie rozprawy. 

Ponadto strony zostały poinformowane o przysługującym im prawie do wniesienia sprostowań, 

zmian lub uzupełnień do treści protokołu, który zostanie zamieszczony na stronach internetowych 

Gminy Dołhobyczów.  

Cała rozprawa administracyjna była nagrywana w celu szczegółowego sporządzenia protokołu,                

o czym poinformowane zostały osoby biorące udział w rozprawie. 

Zaznaczono że  rozprawa administracyjna nie rozstrzyga realizacji inwestycji, jest elementem 

postepowania administracyjnego i służy zagwarantowaniu dobrej komunikacji społeczeństwa                    

z organami administracji publicznej i inwestorem. 
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Następnie zgodnie z programem prowadzący poprosił Pana Prezesa Rabiegę  o przedstawienie 

prezentacji projektowanego przedsięwzięcia i jednocześnie przedstawienie wpływu projektowanego 

przedsięwzięcia ma środowisko. 

Pan Prezes Ryszard Rabiega   przedstawił się i powiedział: Firma Bio-Power zajmuje się 

projektowaniem biogazowni na terenie Lubelszczyzny jak również na terenie całego kraju. Jesteśmy 

w takiej szczęśliwej sytuacji  że, aby obejrzeć taki obiekt jaki jest planowany u Państwa tutaj w 

Dołhobyczowie nie potrzeba jeździć ani do Niemiec, ani do Austrii, gdyż podobna instalacja  

funkcjonuje tu niedaleko Lublina w miejscowości Piaski  tuż za mleczarnią i zechcemy państwu 

zaprezentować jakie są doświadczenia po prawie półrocznej eksploatacji tego obiektu i tą prezentację 

chciałem podzielić na trzy części. W pierwszej części będzie przedstawiony reportaż przeprowadzony 

przez lubelskie radio. W drugiej części zaprezentowana będzie instalacja takiej biogazoawni w postaci 

slajdów i ja będę Państwu opowiadał jakie są zagrożenia jak wygląda technologia. W trzeciej części 

Pani Wam przedstawi jak wygląda raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sprawy 

oddziaływania na środowisko regulują akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń i one 

jednoznacznie kwalifikują wszelkie przedsięwzięcia na trzy grupy: takie które oddziaływują w sposób 

ciągły negatywnie, takie które mogą oddziaływać potencjalnie tzn. mogą ale nie muszą  i trzecie takie 

które nie są zagrożone negatywnym oddziaływaniem na środowisko.  I według tej kwalifikacji tego 

typu obiekty należą do drugiej grupy które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko i żeby 

roztrzygnąć o celowości i rzeczywistym oddziaływaniu na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska najczęściej poleca wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Raport sporządzany 

jest przez grupę specjalistów i później oceniany jest przez ekspertów  RDOŚ i na tej podstawie 

wydawane jest postanowienie czy będzie realizowane, czy należy ten projekt odrzucić. To tyle wstępu 

na początek zobaczymy mapkę na której pokazane są granice naszej działki. Ponieważ inwestor 

bodajże trzy razy zmieniał te granice w porozumieniu z właścicielem gruntu , aktualnie to jest ten 

kawałek – prezentujący wskazał na mapie. Państwo dostaliście pisma jako strony postepowania, 

zostali wezwani na rozprawę przy założeniu że taki ten cypelek również należy do tej działki, jest on 

wyłączony i w ten sposób zmieniła się również grupa stron, stronami są ci właściciele którzy mają 

bezpośrednie granice planowanej inwestycji . Za chwilę wyświetlimy ten wykaz stron by się mogli 

zapoznać Państwo. 

Pytanie Pana Barchackiego: Kiedy był ostatni podział działki robiony? 

Pan Martyniak odpowiedział, że ostatnio zasięgał takiej informacji  w Starostwie Powiatowym w 

Hrubieszowie i ostatni podział działki był robiony i zatwierdzony we wrześniu 2012r.. 

Pan Rabiega powiedział że taki wykaz stron wraz z mapką przekaże do protokołu do Pana 

prowadzącego, żeby to było w dokumentach jako oficjalny dokument ze Starostwa Powiatowego. 

Przejdziemy teraz do tej części jak wcześniej zapowiedziałem, posłuchamy jak wyglądał wywiad 

redaktora czy redaktorki z Polskiego Radia Oddziału Lublin na okoliczność  pierwszej na 

Lubelszczyźnie pracującej bioelektrowni w Piaskach.  

W tym miejscu odtworzono wywiad. 

Następnie Pan Prezes Rabiega przystąpił do przedstawienia prezentacji zasad działania obiektu jak to 

ujął w sposób bardzo skrótowy na przedstawionym schemacie. Cały proces fermentacji odbywa się w 

zbiornikach o dosyć dużych pojemnościach o konstrukcji najczęściej betonowej lub żelbetonowej, 

mogą też być stalowe, najczęściej przykryte elastyczną  kopułą pod którą zbiera się biogaz. Komora 
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fermentacyjna musi być na tyle szczelna żeby ten gaz się nie wydostawał. W górnej części zbiornika 

zbiera się biogaz który przekazany jest do tej maszyny która produkuje prąd, jest to zwykły silnik 

spalinowy iskrowy który jest sprzęgnięty z prądnicą prądu elektrycznego, są również pokazane 

elementy towarzyszące całemu procesowi fermentacji,  czyli składowisko surowca  jest również 

zbiornik na poferment, w którym jest wysokiej jakości nawóz organiczny, który rolnicy wykorzystują 

do sztucznego nawożenia, produkowany prąd jest kierowany do przesyłowych linii 

elektroenergetycznych,  lub może być też przekazywany bezpośrednio sąsiadującym odbiorcom, 

oprócz  tego ten blok energetyczny jest producentem ciepła które pobierane jest z układów 

chłodzenia jest to więc jakby produkt odpadowy, gdyby nie było odbioru ciepła to tak jak w 

samochodzie musi być chłodnica i ciepło musi być wyemitowane, więc mówiąc o jakiejś konkurencji 

cenowej to żadna instalacja ciepłownicza opalana nawet drewnem czy miałem nie jest w stanie 

konkurować cenowo bo taki producent ciepła to za każdą cenę zechce dostarczyć to ciepło jeżeli 

będzie odbiorca, jeżeli nie będzie odbiorcy to będzie ten problem że po prostu to ciepło trzeba 

wytracić. Widziałem tu różne komentarze od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej gdzie rzekomo 

oferowaliśmy wyższe ceny. Możemy w ciemno powiedzieć że te które macie my dostarczymy ciepło 

położymy instalacje i ciepło będzie kilkanaście procent tańsze, także to deklarujemy i żaden kocioł 

opalany węglem czy miałem nie jest w stanie konkurować. Do tematu kotłowni osiedlowej 

powrócimy podczas reprezentowania raportu.  

Pan Barchacki zapytał czy można zadawać pytania bo to są bardzo ważne sprawy. 

Pan Prezes Rabiega się zgodził na zadawanie pytań. 

Prowadzący powiedział że zadawanie pytań przewidziane było później po prezentacji, ale skoro Pan 

Prezes wyraża zgodę  to można. 

Pan Barchacki zadał pytanie: Jak często odbywa się  załadunek i jakim sprzętem? 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Raz na dobę łyżką zamontowaną na ciągniku. 

 Pan Barchacki zadał pytanie: Jaka ilość? 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Dla tej instalacji ok. 40 ton na dobę. 

Pan Barchacki zadał pytanie: Jaki to czas jest? 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Około czterech godzin jest załadunek. 

Niezrozumiałe głosy. 

Prowadzący powiedział że rozprawa administracyjna polega na tym żeby każdy się przedstawił i zadał 

pytanie przez mikrofon dlatego że chcielibyśmy wszystko mieć nagrane. 

Pan Prezes Rabiega powiedział że to już długo nie potrwa ja skończę to możecie Państwo sobie 

notować, bo doprowadzimy do chaosu. 

Pan Radny Brzyski powiedział; Panie Prezesie  tu się wkradło kłamstwo bo Pan  powiedział przed 

chwilą że energia elektryczna może być sprzedawana prywatnym odbiorcom to jest proszę Pana 

nieprawdą, nie ma takiej ustawy w Polsce żeby energia elektryczna mogła być sprzedawana do 
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odbiorców, energie elektryczną sprzedaje się do zakładu energetycznego, a dopiero zakład 

energetyczny sprzedaje nam odbiorcom i proszę tu ludzi nie kłamać. Wierutne kłamstwo. 

Pan Prezes Rabiega zapytał: Gdzie Pan to Wyczytał? 

Niezrozumiałe głosy z Sali. 

Prowadzący powiedział że proszę sobie zapisywać ewentualne pytania i później każdy po kolei będzie 

mógł zadać pytanie i Pan Prezes będzie odpowiadał. 

Pan Prezes Rabiega  powiedział: Ja  rozumiem że Pan ma niewiedzę. 

Pan Radny Brzyski powiedział: Niech mnie Pan nie obraża jaką niewiedzę, to Pan ma niewiedzę, Pan 

przekonuje ludzi na błahostki, a temu Panu tam z mleczarni co tam mówił to bym dał nagrodę Nobla. 

Pan Barchacki powiedział: Panie Radny tam jest załącznik tam wszystko zapisane ja powiem w 

którym punkcie. 

Pan Prezes Rabiega powiedział: Jeżeli Pan będzie chciał zapoznać się z paragrafem to Panu pokażemy 

z ustawy Prawo Energetyczne które daje możliwość sprzedaży bezpośredniej. 

W dalszej części Prezes Rabiega prezentował fotografie z podobnych instalacji miedzy innymi w 

Piaskach k. Lublina i w Austrii. 

Pan Radny Adam Brzyski przedstawił się i zadał pytanie: Panie Prezesie czy Pan był też inwestorem  

biogazowni w Uchninie? 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Ani nie projektowałem, ani nie jestem inwestorem, ani nigdy tam 

nie byłem. 

Prowadzący zaproponował półgodzinną przerwę na zapoznanie się z wyłożoną do wglądu 

dokumentacją dotyczącą planowanej biogazowni. 

Zebrani byli przeciwni przerwie, gdyż według głosów z sali kto chciał to zapoznał się wcześniej,                   

w związku z tym prowadzący zarządził aby projektanci zapoznali  zebranych z treścią raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pomimo przeciwnych temu głosów z sali. 

Następnie Pani przedstawiciel biura projektowego BIO POWER Sp. zo.o. z Zamościa w streszczeniu 

przedstawiła  Zakres Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko. 

Prowadzący poprosił o zadawanie pytań. 

Pan Wiesław Turewicz przedstawił się i powiedział: Przed nowym nie uciekniemy. Wypowiedzi Pana 

Prezesa są wybitnie tendencyjnie i wyważone, bo wygląda na to że Spółdzielnia Mleczarska                        

w Piaskach pozbyła się problemu którym jest serwatka która fermentując wydaje niezbyt przyjemne 

zapachy. Miejscami pracy się nie zachłystujmy bo zostanie zatrudnionych jedna osoba może dwie 

maksymalnie bo jeżeli ta instalacja może być sterowana nawet telefonem komórkowym.  Jedno mnie 

ciekawi, że Wójt ma jakiś przyjazny klimat do tej inwestycji bo jeżeli były zbierane podpisy, dlaczego 

nie jest respektowane stanowisko mieszkańców, bo zostało zebrane ponad 400 podpisów jak 

pamiętam i dalej drążycie temat tutaj, ziemi w województwie lubelskim jest sporo, takich 

miejscowości jak Dołhobyczów, chyba tutaj jest jakiś przyjazny klimat został napotkany. Mówimy o 
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kiszonkach, ja mam sąsiada który ma ok. 30 krówek ja mieszkam od niego ok. 50m. i nie jestem 

bezpośrednio narażony na wiatr jaki przeważnie wieje, jak w okresie letnim zaczyna otwierać 

kiszonkę  czy opróżniać gnojowicę , okna nie można otworzyć przez kilka chwil. Można sobie 

wyobrazić, że tyle ton ile trzeba na zasyp tego jednego pojemnika co to się będzie działo, dziwi mnie 

przeogromnie lokalizacja, tutaj mamy młyn  jak nie patrzeć to człowiek zacznie produkować mąkę 

która jest składnikiem żywności. Ja się ogromnie dziwię, podpisy były zebrane, parcie jest 

przeogromne, jest to kolejne spotkanie, nie wiem w jakim celu, ja wiem że pieniądze chcecie Państwo 

wyciągnąć, mowa o jakichś zniżkach, to jest pic na wodę fotomontaż, nikt nie będzie się cackał, jeżeli 

ktoś ma jakiś atut w postaci jakiegoś wyrobu, w postaci energii, czy ciepła, jeżeli kotłownię zamknie 

spółdzielnia podda się wam to (niezrozumiałe) . Generalnie z obserwacji jest to niepokojące. Tu są 

małe dzieci nie pokazujmy filmów z Austrii ja też byłem na zachodzie, u nas jest inna mentalność. 

Sanepid i inwestor będzie twierdził, że wszystko jest w porządku, a mieszkańcy będą czuli, że nie jest 

w porządku.  

Prowadzący odniósł się do słów Pana Turewicza że jeżeli wpływa wniosek do urzędu to trzeba 

wszcząć procedurę i urzędnik jest zobowiązany do jego rozpatrzenia  i elementem tej procedury jest 

dzisiejsze spotkanie, po zebraniu wszelkich opinii, uwag i wniosków, dokumenty zostaną przekazane 

Pani Radcy aby zgodnie z prawem przygotowała opinię czy decyzja będzie mogła być przygotowana 

jako decyzja pozytywna czy negatywna. Ta praca wynika z dokumentów i nie polega na jakiejkolwiek 

przychylności w stosunku do mieszkańców czy w stosunku do inwestora. Odnośnie protestu mam 

wszystkie podpisy i już nie pamiętam ale jest ich ok. 350. Protest jest zatytułowany: Mieszkańcy 

gminy Dołhobyczów nie są przeciwni budowie biogazowni, lecz jej lokalizacji w odległości nie 

mniejszej niż 2 km. od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Wszystkie dokumenty które są wpięte 

w tej teczce otrzyma Pani Radczyni i przygotuje opinię dla Pana Wójta. Postepowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem, który nie wiem jak się 

zakończy.  Będzie kilka następnych etapów w których nie będzie zaangażowane społeczeństwo, 

chociaż trudno powiedzieć, będzie następny etap planowania przestrzennego gdzie projektanci  będą 

uzyskiwać uzgodnienia z różnymi organami. Będzie jeszcze wydawana decyzja o warunkach 

zabudowy wydawana przez gminę, bądź konieczność zmiany planu przestrzennego dla tego terenu, 

końcowymi etapami będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.  

Głosy z sali niezrozumiałe. 

Odpowiedź Pana Prezesa Rabiegi: Jeżeli chodzi o miejsca pracy to na pełnym etacie przy obsłudze i 

eksploatacji przewiduje się od trzech do pięciu osób. Uprawy 400ha. dla rolników dostawa surowca 

energetycznego, dodatkowo zatrudnienie przy budowie, lub w czasie remontów lub jakiejś naprawy. 

Nawet te trzy osoby jeżeli jest liczna rodzina to utrzymanie dla kilkunastu osób. Jeżeli chodzi o 

aktywistów tego protestu to zapraszam do dokumentów prawnych,  jest ustawa środowiskowa która 

dokładnie określa co można czego nie należy i co jest ważne. Jesteśmy dzisiaj na rozprawie 

administracyjnej w której występują strony tak jak w sądzie. Jest grupa osób która ma przeciwne 

poglądy i po to robi się rozprawę administracyjną   aby dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast ci 

którzy uczestniczą i w głównej mierze napisali protesty to nie jest forma taka, że tutaj z gminy 

potrzebują Państwa wzorów. 

Protesty z Sali. 
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Pan Prezes Rabiega: Taka lokalizacja jest dlatego, żeby ciepło które będziemy produkowali było 

użyteczne, czy to dla gminy, czy dla spółdzielni. A Państwo to lekceważycie. 

Głos z sali: Dlaczego nie w Przewodowie? 

Pan Prezes Rabiega: W Polsce jest wybudowane 32 takie instalacje. Część tych instalacji jest 

obarczonych protestami. Państwo nie jesteście tu wyjątkiem. W Czechosłowacji 400, na Ukrainie, w  

Rumunii, a my gdzie jesteśmy. 

Niezrozumiałe głosy z Sali. 

Pan Barchacki: Niech Pan odpowie na konkrety zawarte w raporcie. Możemy tak. 

Pan Prezes Rabiega: Lokalizacja jest dość przychylna Państwa środowisku. 

Pan Turewicz: My tworzymy gminę, a obywatele tworzą Państwo. 

Pan Jan Jakubski przedstawił się i powiedział: Panie Prezesie to co Pan przed chwilą powiedział to 

jest prowokacja wobec ludzi zebranych na Sali, bo stronami tak po kolei to są ludzie niezamieszkali 

tutaj. Ja występuję jako pełnomocnik brata, mieszkam 150m od budowy przyszłej biogazowni. Nie 

można mówić, że co tam wasze protesty jest takie prawo, nie skończyły się czasy komuny i jest 

demokracja, kolega stwierdził, że nie ma możliwości sprzedaży bezpośrednio energii elektrycznej, 

mamy w postanowieniu Dyrektora Ochrony Środowiska. Ja mam dwa postanowienia z 2011r. i 2012r. 

W 2011r. Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu stwierdzony, że nie może być budowana 

na tym, teraz w 2012r. nie nazywa się to już Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu, tylko 

Natura 2000, teren realizowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami zaliczonymi do 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a wszystkie parametry pokrywają się. Albo ktoś robił 

raport pod kogoś, nie wiem pod kogo. Jaka jest strefa ochronna w raporcie z 2011r., jest że szkoła 

jest w odległości 300m. wiatry w większości są wiatrami zachodnimi i wszystko to idzie w stronę 

szkoły. Pan twierdzi, że to nie będzie szkodliwe, zamknięte, ja rozmawiałem z mieszkańcami Piask,       

nie jest to tak kolorowo. Przykryte to zostało drugą jakąś tam kopułą, nie wiem jak tam jest bo tam 

nie byłem, ale dzwoniłem, nie jest to tak pięknie, jeżeli będzie to cztery godziny załadunek na dobę to 

niech będzie wiatr zachodni to my musimy się przenieść. Czy są jakieś przepisy gdzie będzie w 

odległości 100m budowany Gminny Ośrodek Kultury z pokojami gościnnymi,  boisko sportowe. 

Sprzedany sąsiadowi budynek gdzie doprowadził na mieszkalny, hurtownia i bar i sklepy i to jest 

centrum Dołhobyczowa. My nie jesteśmy za tym żeby nie budować, ale nie w centrum miejscowości. 

 Pan Prezes Rabiega: Przeczytam Państwu artykuł, żebyście nie podejrzewali że ja tutaj jakiś 

(niezrozumiałe),  cytat z ustawy z dnia 3.10.2010r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego 

ocenie. 

Pan Stanisław Barchacki przedstawił się i powiedział: Mieszkam tu po drugiej stronie i jestem 

pełnomocnikiem Pani Justyny Kosiuk pytanie: Pan Wójt na zebraniu poprzednim mówił że będzie to z 

korzyścią dla mieszkańców gminy, będą mieli gdzie sprzedać kiszonkę, lub gnojowicę, czy ktoś z 

Państwa zauważył że listy intencyjne to nie są rolnicy z naszej gminy,  to gmina Mircze, Telatyn, Żulice 

gnojowica jest z poza terenu gminy Dołhobyczów, tylko jeden rolnik z terenu naszej gminy, 

przepraszam dwóch. Drugie pytanie: Jak nie będzie dobrego klimatu to gmina bez niczego nawet nie 

dowiedzieli się jaka jest cena na sprzedaż energii cieplnej. Jak może być dobrze jeżeli w adnotacji 

podatku zaraz będę się pytał o daty w 2012r., przeczytam adnotacja do pkt. 16. (przedmiotowy teren 
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może być przeznaczony pod zabudowę przemysłową ), sąsiedni zakład zbożowy,  pamiętacie co 

mówiliśmy na temat GOK. W miesiącu wrześniu została podzielona działka poprawki są w miesiącu 

sierpniu , gdzie odsuwa się jako stronę gminny ośrodek kultury, dlaczego nie był traktowany jako 

strona. My jako społeczeństwo mnie dopuścimy do powstania tej lokalizacji z tego względu, że są 

miejsca w Dołhobyczowie gdzie można postawić.  Jak było badane natężenie hałasu, jak był robiony 

raport jak tu są na tym terenie ptaki chronione raport był robiony tendencyjnie. Ja będąc Dyrektorem 

Regionalnym wydałbym pozytywną opinię, bo dostając takie papiery takowych ptaszków nie ma, a ja 

mieszkam tutaj i te ptaszki były zawsze. Chcecie wojny to będziecie mieli . Mam pytanie jak było 

badane natężenie hałasu na moim budynku jest pkt. 54 jak było badane, kto był u mnie na podwórku 

jak tam pies nikogo nie wpuszcza jak to było robione. Czy kiszonka śmierdzi czy nie miałem przynieść 

swojej kiszonki bo Państwo jesteście z miasta. 

Pan Prezes Rabiega: Wrócę do tego zapisu, bo mam nadzieję że będziemy rozmawiali na argumenty, 

art. 80 ustawy jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach biorąc pod uwagę wyniki 

uzgodnień i opinii, ustalenia zawarte w raporcie, wyniki postepowania z udziałem społeczeństwa, 

nawet opinie ekspertów nie są wiążące dla wydającego decyzję. 

Głosy z Sali: to po co to spotkanie. 

 Pan Prezes Rabiega: Żebyście Państwo wyrazili swoją opinię . 

Pan Jakubski: W 2011r. kolega Radny który był w Niemczech, oglądać biogazownię to jak padło 

pytanie czy postawiłby to u siebie przy swojej działce w odległości 50m to po zastanowieniu  

powiedział że nie. To my wierzymy jemu. 

Pani przedstawiciel projektanta: powiedziała że Natura 2000 to jest jeden obszar chroniony, 

natomiast Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu to jest inny obszar chroniony. W raporcie 

są opisane wszystkie obszary chronione jakie są w pobliżu, oraz jest opisany Dołhobyczowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. I zakazy dotyczące obszarów nie będą łamane przez przedsięwzięcie jakim 

jest biogazownia. 

Niezrozumiałe głosy. 

Pan Barchacki: Czy Pani jest przedstawicielem od tego raportu. W tym raporcie jest napisane o 

wodach gruntowych, życzę Państwu żebyście pobudowali to i przyszły mokre lata bo w mokrych 

latach teren jest zalany wodą tu gdzie będzie składowisko kiszonki. Czy podział działki w miesiącu 

wrześniu 2012r. kiedy złożona została druga część raportu do gminy jest zgodny z prawem  i czy 

wyłączenie tych sąsiadów jest zgodne z prawem? 

Pan Turewicz: Dla mnie ogromnie niebezpieczna była twoja wypowiedź Marku mówiąca o tym, że na 

dalszym etapie Pani Radczyni Prawna będzie konsultować, ale mieszkańcy nie będą mieli nic do 

powiedzenia. Patrzę się na ręce Pani Radczyni, prawnicy w tym kraju niejedno wykręcali do góry 

nogami, Radczyni nie jest z naszej gminy więc nie ma interesu żeby bronić naszej sprawy. Padło 

stwierdzenie o podpisach że nie będą brane pod uwagę to żeby nie doszło do tego że nie będzie 

pisemnego protestu, ale żeby nie doszło do fizycznego protestu, a to może się wydarzyć to będą 

niepotrzebne przepychanki. 
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Prowadzący odpowiedział na pytanie Pana Barchackiego że w tej sprawie chciał się dowiedzieć czy 

może być podział działki w trakcie postepowania i w tej sprawie telefonował do Starostwa 

Powiatowego. Pani Radczyni będzie musiała wyjaśnić czy zmiana stron może nastąpić w trakcie 

postepowania. Panu Turewiczowi prowadzący odpowiedział, że Pan Prezes przytoczył przepis który 

mówi o tym, że organ wydający decyzję  nie ignoruje, ale musi wziąć pod uwagę głos społeczeństwa, 

oraz opinie organów, natomiast Pani Radca przygotuje opinię. 

Pan Wójt powiedział że informował w przypadku powstania biogazowni o korzyściach dla gminy, ale 

mylimy biogazownie, akurat w przypadku Dołhobyczowa korzystna była pierwsza lokalizacja przy 

składzie buraczanym pobudowana w całości na gruntach gminy  z zakładami towarzyszącymi  która 

przetwarzałaby poferment na postać granulowaną i pakowanie do worków jako nawóz certyfikowany 

ekologiczny który można stosować w gospodarstwach do produkcji zdrowej żywności, jednocześnie 

była mowa o uruchomieniu upraw szklarniowych o dużej powierzchni w postaci warzyw i kwiatów i 

przy tamtej lokalizacji była mowa o dużych korzyściach dla gminy bo gmina miałaby bezpośredni 

wpływ na to jak ta biogazownia miałaby wyglądać co miałoby być wykorzystywane jako surowiec 

energetyczny i jakie miejsca pracy, tutaj proszę nie mylić tego bo lokalizacja jest w całości na 

gruntach prywatnych, tutaj gmina do tego nie ma nic poza przeprowadzeniem jako urząd 

postepowania   które nakłada na nas prawo. Co do tamtej lokalizacji to można podziękować tym 

którzy tamtą lokalizację zablokowali, tutaj grupa mieszkańców Dołhobyczowa bardzo aktywnych na 

czele z jednym z Radnych Gminy doprowadziła do tego że tamta lokalizacja wypadła, za nią byłem w 

stanie zagwarantować, że ona przynosiłaby korzyści dla gminy, dla społeczeństwa, dla mieszkańców 

miejscowości najbliższych, natomiast tutaj interes gminy i korzyści gminy jeśli ta biogazownia 

powstanie będą znacznie mniejsze od tamtej. Gmina jest tylko organem który musi przeprowadzić 

całą procedurę . Rozprawa jest po to aby wysłuchać Państwa uwag, wątpliwości i obaw, aby wszystko 

razem mogło zostać ocenione i podjęta odpowiednia decyzja, bo ona podjęta być musi. Formalności 

do długotrwała procedura, natomiast proces inwestycji idzie łatwiej. Prosiłbym aby w dyskusji nie 

zawierać elementów podjazdowych, bo osoba która to zgłosiła ma na celu aby zdyskredytować 

gminę, a zwłaszcza Wójta, doprowadzić do tego aby pokazać mnie w czarnym świetle. Cała procedura 

zostanie przeprowadzona prawidłowo tak jak odpowiednie przepisy dyktują, bo decyzje kto by nie 

podejmował muszą być podjęte. Po to jest ta rozprawa, aby wyciągnąć z tego wnioski do 

wykorzystania.  

Harmider na Sali.  Z sali Pan Radny Brzyski: Ja do odpowiedzi Pana Wójta.  Muszę to powiedzieć bo 

Wójt mnie wywołał do tablicy. 

Pan Wójt: Panie Radny ja przepraszam ale wstyd mi za Pana. 

Pan Radny Brzyski: Mnie wstyd za Pana Panie Wójcie,  bo Pan mnie wywołał do tablicy. 

Harmider na Sali.   

Pan Prezes Rabiega odnośnie podziału działki odczytał fragment uzasadnienia postanowienia RDOŚ 

który zawiera treść że działka na 1036 ulegała podziałowi, a obecnie planowana inwestycja zamyka 

się w granicach działki 1036/3 o pow. 1,67ha. Formalne papiery podziału przez geodetę były jak 

procedura podziału  przez geodetę trwa. Myśmy zgłosili zamiar takiego podziału i robione były 

uzupełnienia do Raportu. 
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Pan Prezes Bartecki: Jeżeli chodzi o udział społeczeństwa to jest to dzisiejsze zebranie dla nas. 

Natomiast jeżeli chodzi o ceny zaproponowane dla nas przez BIO POWER, Pan Prezes przekazuje że 

ceny ciepła będą dla spółdzielni niższe niż obecnie, ja opieram się na faktach, pismo ósmy wrzesień 

2011 godz  10,28 oferta o której rozmawialiśmy wcześniej telefonicznie oferta Państwa  3,70, gdzie 

wówczas mieliśmy 3,50, po tych dwu latach jest 3,70. Pan przedstawia Spółdzielnię jako truciciela. 

Opalanie miałem jest opłacalne przy napowietrzaniu  przy takich piecach jakie mamy teraz  w 

obsłudze jest mniej trujące niż opalanie węglem. 31.08.2011r. Pan Wójt podpisał przedwstępną 

umowę na ogrzewanie obiektów gminnych w tym również gminy zakładając że nie zawsze i nie ciągle 

ta biogazownia mogłaby pracować. (Niezrozumiałe). Najbliższy budynek od terenu na którym ma być 

zlokalizowana biogazownia to jest budynek Domu Kultury. Po istniejących drogach natężenie 

transportu , jeżeli będzie jeszcze zostanie uruchomione przejście graniczne będzie tak duże że nie 

wyobrażamy sobie życia na tym terenie. (Niezrozumiałe). Działania inwestora powinny polegać na 

wcześniejszych ustaleniach co do lokalizacji, bo w takim położeniu nie może być. 

Pan Barchacki: Czekam na odpowiedź badania hałasu bo to nie zbadane na tym obszarze, ale hałas 

jest jak to było robione. Co do postanowienia Pan czytał, że jest podział działki, ale ja uważam że to 

błąd pisemny to postanowienie z  28 grudnia. Skończy się to tym, że podział działki i jest to na działce 

163, natomiast w dalszym ciągu jest działka 1062 i teraz przeczytam że to się wszystko rozdziela po 

działce 1062, czy to też jest zgodnie z przepisami. Na końcu tego postanowienia jest działka 1062            

i 1063.  

Pan Prezes Bartecki powiedział, że będzie musiał wyjść i jeżeli ktoś coś do niego ma to prosi                      

o wypowiedź. 

Pan Barchacki: Kiedy nastąpiła zmiana bonitacji  tej działki, ponieważ w pierwszym postanowieniu są 

grunty kat. I, II, III, a w drugim IV i V. 

Pan Prezes Rabiega:  Odpowiadam na pytanie Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, zapewne jest 

Pan człowiekiem o wysokiej wiedzy dotyczącej wpływu na środowisko, ale jeżeli Pan stwierdza, jak 

szkodliwe jest dla społeczeństwa i dla środowiska jest pozyskiwanie energii  w procesie naturalnym 

który odbywa się faktycznie ciągle, a przeciwstawia Pan temu instalację w której pozyskuje się ciepło 

sztucznie drogą spalania węgla który tysiące lat leży w ziemi i jest materiałem nieodwracalnym i nie 

trzeba rozpraw naukowych że jeżeli chodzi o czystość środowiska, żeby stwierdzić że Pan jest tu 

trucicielem. My chcemy zaproponować Państwu energię która chroni środowisko.  

Pan Prezes Bartecki: Pan przywołuje że ja jestem trucicielem, natomiast ta uciążliwość jest 

niechciana przez społeczeństwo i nie można nic robić wbrew temu społeczeństwu. Kierunek działania 

powinien być inny, uciążliwość  jest odczuwana przez społeczeństwo, natomiast jeżeli coś ma 

powstać wbrew temu społeczeństwu, to trzeba szukać takiej lokalizacji z którą się da żyć, bo ta 

lokalizacja, mając na względzie Polskie realia, może jeden rok, może drugi da się przeżyć, ale później 

co rok to będzie coraz gorzej i gorzej. 

Pan Prezes Rabiega:  Rozumiem, że Pan broni swojej ciepłowni. 

Pan Prezes Bartecki: Kupię od Pana ciepło nawet o parę złotych droższe, ale z możliwością 

codziennego życia normalnie. 
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Pan Wojciech Sydorowicz: To co Pan Wójt nadmienił, że w okolicach składu buraczanego to jest 

nieprawda, to chodziło o działkę w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla. Po drugie jak Pan Wójt 

powiedział o lokalizacji działki decyduje  inwestor, czy my jako społeczeństwo i Pan Wójt nie mamy 

nic do powiedzenia? Powiedział Pan, że gmina będzie miała niewielkie korzyści z tej inwestycji to po 

co nam jest ta inwestycja? Korzyści będzie miał Pan Wiśniewski. Ja byłem w 2010r. w Niemczech na 

biogazowni to najbliższa miejscowość znajdowała się w odległości 5km., to Pan Marek był. Tam odór 

był z tego względu że tam było 2000 sztuk bydła, nie trzeba było dowozić gnojowicy, wsad 

produkowali ze swojej kiszonki , cały cykl był zamknięty. Tutaj nie mamy takich wielkich gospodarstw 

co produkują gnojowicę i trzeba będzie dowozić z innych terenów. 

Pan Wójt: Lokalizacja poprzedniej biogazowni proponowana przez innego inwestora, kiedy gmina 

chętnie podjęła tą współpracę proponowana była na gruntach przy składzie buraczanym nie na 

składzie buraczanym, mało tego to mówimy o faktach w części dokonanych to poprzednia Rada 

Gminy  przyjęła temu pomysłowi względny plan i na gruntach gminy o powierzchni 6 ha i 66 m2 

powierzchni pod biogazownię , zakład przetwarzający poferment na nawóz suchy i szklarnię . Gdzie 

jest osiedle a gdzie jest ta lokalizacja, tam nie było zagrożenia dla osiedla. Z tą lokalizacją rozstaliśmy 

się dlatego, że niewielka grupka mieszkańców potrafiła za sobą pociągnąć większą część 

mieszkańców. Tamta inwestycja byłaby dużo korzystniejsza dla gmina, tutaj też będą pewne korzyści 

dla gminy, jeśli powstanie ta biogazownia, ale tamta dawała dużo miejsc pracy dużo podatków od 

nieruchomości. To wszystko się liczy i na to co Państwu przedstawiam są  dokumenty. Pan w grupie 

Radnych bo jeden Radny z Dołhobyczowa nie chciał pojechać, natomiast ci co pojechali z wyjątkiem 

Pana twierdzili że tam nic złego nie zobaczyli, nic złego nie było. 

Niezrozumiałe głosy z Sali. 

Pan Prezes Rabiega:  Ta inwestycja będzie dla gminy przynosiła zyski w postaci podatku od 

nieruchomości w wysokości ok. 200 tys. zł., poza tym nadal oferujemy ciepło w cenie przynajmniej 

10% taniej niż w tej chwili produkujecie i Pan Prezes ze swoją ciepłownią weglową nie jest w stanie 

nas przebić, bo my mamy jedno wyjście albo wypuścić w powietrze, albo nawet za 5zł. sprzedać.  

Pan Jan Jakubski przedstawił się i powiedział:  Mam pytanie do Pana Wójta zawiadomienie które 

otrzymaliśmy ostatnio  pkt. 4 organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie który pismem (dane pisma) określił, że 

brak jest danych z przeprowadzonych konsultacji społecznych . I mam pytanie czy były 

przeprowadzane konsultacje społeczne, bo to już było po tym zebraniu, ja nie wiem czy to były 

konsultacje, czy to było spotkanie informacyjne, a konsultacje miały się odbyć, ale się nie odbyły. 

Oraz inne sprawy ważne dla  mieszkańców naszej gminy to nie powinno tak być jak to się odbyło, że 

wisi na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy Urzędu Gminy, statut Sołectwa mówi, że o 

wszystkich zebraniach zawiadamia się w sposób przyjęty, u nas sposób przyjęty to jest taki, że jest 

kartka puszczona czy przez urząd czy przez Sołtysa na początku ulicy i od sąsiada do sąsiada, takiego 

czegoś nie było. 

Prowadzący odpowiedział że takie konsultacje społeczne zamierzaliśmy przeprowadzić po wydaniu 

opinii przez organa dlatego że jeżeli ich opinie byłyby negatywne to sprawa byłaby zamknięta  bo nie 

byłoby o czym rozmawiać bo nie byłoby takiej potrzeby. Sanepidowi do wydania opinii konsultacje 

społeczne są niepotrzebne, bo on opiniuje przedsięwzięcie pod względem sanitarnym, ale protokół             

z tej rozprawy otrzyma. Ta rozprawa też jest formą konsultacji społecznych.  
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Pan Jan Jakubski: Dołhobyczów liczy jest podane 1500 mieszkańców, podpisów przeciwko jest 350-

parę  w tej chwili nas jest garstka bo ludzie nie wiedzieli, to było tak jedna Pani drugiej Pani na ucho. 

To co ksiądz powiadomił kiedy i gdzie. 

Prowadzący odpowiedział: Ustawa nie nakazuje podawania kartki przez Sołtysa, natomiast system 

medialny jest na tyle rozwinięty, że każdy może wejść na stronę gminy i o wszystkim poczytać, 

ponadto było wywieszone na gminnej tablicy ogłoszeń i do tej pory jeszcze wisi. 

Pan Jan Jakubski: Ale to była partyzantka. 

Pan Radny Nikodem: Panie Marku to Pan jest od tego żeby pan powiesił, jak Pan to traktuje jako 

konsultacje społeczne to Pan jest śmieszny. Wójt nie powiadomił całego społeczeństwa, do księdza 

poszedłem ja osobiście i powiadomiłem, po dwóch dniach za pośrednictwem  Pani Przewodniczącej 

dostałem coś tam napisane drobnym drukiem. Po drugie my nie wygramy z firmą BioPower, ani 

Wikan której Pan jest projektantem, ani Panem Buchajskim który staje się tutaj potentatem, pan 

doskonale wie o kim ja mówię, my chcemy tylko dotrwać do tego, bo interes finansowy jest tylko 

jednej osoby tutaj, chyba że ktoś jeszcze inny palce macza, strzeż Panie Boże. Chcemy, aby Wójt jako 

nasz mocodawca, który przez nas został wybrany wszystkich nas popierał w jaki sposób chcemy 

mieszkać , lub w jaki sposób chcemy tą lokalizację usadowić, żeby nam tylko dał prawo podniesienia 

ręki i nie chcemy się tutaj kłócić i o nic walczyć, chcemy niech Wójt z tej kadencji odejdzie z głową 

podniesioną. 

Prowadzący odpowiedział że jeżeli miałoby być głosowanie to trzeba zrobić zebranie sołectwa, a do 

organizowania zebrań sołectwa jest Sołtys i Rada Sołecka. 

Pan Barchacki: Pamiętacie Państwo jak tu było zebranie wiejskie i ja pytałem czy to jest to, to 

powiedziano,  że to jest spotkanie bez protokołowania, bez niczego. A teraz chciałbym się zapytać bo 

mamy tutaj dwóch Radnych kiedy Rada Gminy została poinformowana przez Pana Wójta o  lokalizacji 

na której sesji, coś takiego  nie było bo ja wszystkie protokoły przeglądałem, my mówimy o jawności 

władzy - mamy. Mam pytanie 20tys. ton kiszonki to ma przywozić rolnik na własny koszt, czy Państwo 

to wszystko przewozicie, czy sprzętem rolników?  Drugie pytanie 11tys. ton gnojowicy z tego czym to 

będzie przewożone czy przez rolników, czy Państwo będziecie mieli sprzęt? Dzisiaj 930 wyszedłem 

przed dom, niesamowity smród zapach wyciąganego szamba okazało się że przejechał beczkowóz. 

Teraz  32 tys. ton fermentu czym  to będzie wywożone  jakim sprzętem przez kogo i jak to będzie 

odbierane, bo jeśli to będzie naszymi beczkowozami które mamy na stanie, to widomo jak to będzie 

wyglądało.  Teraz natężenie ruchu   w trzy tygodnie 20tys. kiszonki,  ile będzie trwało 32tys. 

wywożenie sok pofermentowy tam nie jest napisane, bo to jest dwa razy do roku wywożony.               

Proszę podać skład nawozu. Czy to jest użyźnienia glebę próchniczo, czy składnikami, bo tam jest 

napisane to jest tam 5,2 kilograma na tonę azotu. 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Konsultacje społeczne to czytam z ustawy która te sprawy reguluje 

– publicznie udostępniane wykazy, oraz upowszechniane informacje drogą elektroniczną. Dzisiaj 

powszechnie udostępnia się  informacje w internecie na stronach instytucji i dalej dane zawierające 

w dokumentach informacje o środowisku, jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych 

wykazach i tutaj gmina wypełniła ten obowiązek i każdy miał możliwość zapoznania się.  Odnośnie 

przewozu i wywózki 20tys.ton w modelu takim jak w Piaskach jest wynajęta firma specjalistyczna 

która kosi, zwozi i wałuje i ma do tego sprzęt specjalistyczny, jeżeli jest rolnik wielkoobszarowy i 

dysponuje odpowiednim sprzętem, nie ma przeszkód aby z nim indywidualną umowę zawrzeć. 
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Wywózka nie jest dwa razy w roku tylko jest w okresie nawożenia pól, czyli jest to proces ciągły 

wtedy kiedy pola się nawozi, czyli nie ma jakiegoś natężonego ruchu. Na wyposażeniu biogazowi jest 

20-sto tonowy pojazd wyposażony w dobrej jakości sprzęt z dystrybutorem.  

Pani przedstawiciel projektanta odpowiedziała: Hałas obliczają programy komputerowe w których 

podkładką są tła akustyczne, gdzie wprowadza się dane z rozporządzenia ministra środowiska 

określającego poziom hałasu w środowisku jakie emitują różne tereny, jest to komputerowym 

programem obliczane do którego są wprowadzane szczegółowe dane odnośnie terenu                                

i dopuszczalnych poziomów hałasu na danym terenie. 

Pani Zofia Kot przedstawiła się i powiedziała: Jeżeli biogazownia jest taką doskonałą inwestycją 

dlaczego jest to problem ogólnopolski  w pewnej miejscowości miało być ekologicznie i bez 

zagrożenia dla mieszkańców potem poczuli się oszukani bo roznosił się fetor, są też przez  wieś 

przewożone duże ilości odpadów. Na dowód tego że jest to problem ogólnopolski chciałam 

przytoczyć wypowiedź Pani Poseł Bożeny Kamińskiej (wypowiedź z mównicy sejmowej dotyczyła 

apelu o konieczność zajęcia się procesem legislacji w zakresie ustawy dotyczącej uciążliwości 

zapachowej, oraz że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw w naszym kraju, bo na chwilę 

obecną nie mamy żadnego skutecznego sposobu na walkę z uciążliwymi zapachami które wytwarzają 

miedzy innymi biogazownie, jedynym ratunkiem jest oczekiwana ustawa antyodorowa i Polska ten 

problem powinna już dawno rozwiązać). W większości miejscowości ludzie protestują przeciwko 

nieprawidłowej lokalizacji biogazowi. Panie Wójcie w takiej rozprawie administracyjnej pozytywna 

opinia mieszkańców powinna być brana pod uwagę a tu jej nie ma. To jest sprawa do rozważenia. 

Pan Prezes Rabiega odpowiedział: Możemy cytować różne fragmenty wypowiedzi; ustawa 

antyodorowa jest bardzo potrzebna natomiast nie odnosi się ona do biogazowi, odnosi się do 

różnych źródeł emitorów. Po to robi się raporty oddziaływania na środowisko gdzie problem odorów 

jest poruszany, natomiast w  sprawach związanych ze środowiskiem problem odorów nie jest 

prawnie rozwiązany, chociaż do tej pory nikt nie wymyślił aparatu ni urządzenia do pomiaru 

zapachów jest to na zasadzie subiektywnej oceny. Dlatego robi się raport aby eksperci znający się na 

danym zagadnieniu zrobili go tak aby to był dokument wiarygodny i przez rok czasu był badany                  

i sprawdzany przez organ ochrony środowiska który wydał decyzję pozytywną i to jest dokument, 

jeżeli chcecie Państwo z tym polemizować to zlećcie takie opracowanie specjalistom niech zrobią coś 

innego, w tej chwili wasze obiekcje są subiektywnym odczuciem nie popartym żadnym poziomem 

wiedzy, opracujcie taki dokument  który potwierdzi to co mówicie. 

Pan Jan Jakubski: Panie Prezesie to leży w Pańskiej gestii aby ten raport był  właściwy i prawdziwy,          

ja Panu  pokaże dwa raporty w ciągu jednego roku te postanowienia i to są inne zaprzeczające sobie 

w jednym jest ze strefa ochronna  szkoła nie może być biogazownia, a w drugim nic się o szkole nie 

mówi bo przeszkadza. W pierwszym jest, że szkoła w odległości 300m że to jest strefa ochronna,          

tu Gminny Ośrodek Kultury gdzie przebywają dzieci i są imprezy sportowe, w drugim nie ma nic               

z tego  my nie jesteśmy od tego żeby robić raporty, wy jesteście od tego żeby był jeden raport 

uczciwy.      

Pan Barchacki: Mam pytanie czy to Państwa firma płaciła za raport? 

Pan Prezes Rabiega: Nasza firma opracowywała. 

Pan Barchacki: Jeszcze jedno pytanie ile wybudowywaliście  biogazowni? 
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Pan Prezes Rabiega: My nie jesteśmy inwestorem żadnej instalacji biogazowni. 

Pan Barchacki: Pańska firma występowała o dotację na budowę biogazowni w Nowym Dworze? 

Pan Prezes Rabiega: Nie. Tam inwestorem jest firma Woltaeurop. 

Prawdopodobnie Pan Sobczyk: Proszę podać te odległości jakie są od poszczególnych obiektów: od 

szkoły, od sklepu, od boiska. 

Pan Prezes Rabiega: Wszystkie oddziaływujące zjawiska czyli hałas i zapach nie wychodzą poza 

granice posesji tj. 20 metrów poza posesją nie ma żadnych wrażliwości zapachowych. 

Pan Bachurski: Czy Pan wybuduje tę  biogazownię? 

Pan Prezes Rabiega: Tego nie wiem będę się starał. Jak zablokujecie to nie wybuduję. 

Pan Barchacki: Do kiedy można odnieść się do tego raportu, bo ptaszków nie podaruję? 

Prowadzący odpowiedział że raport uzgadniają uprawnione organa, natomiast mieszkańcy swoje 

wnioski mogą do tych organów kierować. 

Pan Barchacki: Dlaczego nikt nie został powiadomiony do regionalnego? 

Prowadzący odpowiedział że postanowienie od RDOŚ otrzymały wszystkie strony za sprawą 

postanowienia z dnia 28 września 2011r. i odczytał strony postepowania. 

Pan Barchacki: Kiedy o postanowieniu była powiadamiana Rada Gminy, proszę to zapisać? 

Pan Kozub Piotr przedstawił się i powiedział : Mieszkam po drugiej stronie tej działki, nie jestem 

stroną z tego co wygląda, chociaż działka jest przylegająca,  

Prowadzący powiedział że z przyległych działek została wydzielona droga która jest własnością gminy 

i ona oddziela działkę Pana Kozuba. Droga dojazdowa do biogazowni nie będzie po dradze gminnej. 

Pan Kozub Piotr: Czuję się  pominięty jako strona, proszę wyjrzeć przez okno czy ja nie jestem stroną. 

Chciałem zapytać dlaczego nie jestem stroną, mój dom jest w odległości mniejszej niż 300 metrów, 

ustawa wskazuje, że nie można budować w odległości mniejszej niż 300 metrów takich obiektów nie 

wiem jak to zostało przepchnięte. Opinia środowiskowa – prawnikiem nie jestem, glina jest 120cm. 

pod czarną ziemią, wszyscy wokół co tutaj mieszkają mamy wodę w piwnicy, blok jest wyżej niż 

planowane tutaj zbiorniki, ja też mieszkam wyżej, bo niby wody gruntowe są teraz niższe, ale co roku 

są wyższe. Można to wszystko stawiać na betonowej podstawie ale to jest bez sensu, bo bierze się 

pod uwagę skażenie bakteriologiczne  bo wody podskórne może nie wiem ale może na poziomie tego 

co będzie zbudowane. Mówił Pan że wszyscy zostali powiadomieni, ale ja nie zostałem 

powiadomiony. 

Niezrozumiałe głosy. 

Pan Kozub Piotr: Czy Pan chciałby mieć coś takiego w takiej odległości jak my mieszkamy, czy Pan by 

pozwolił żeby Panu coś takiego postawili? Przy studni która jest w niedalekiej odległości, wody która 

jest naprawdę płytko, czy chciały Pan mieć coś takiego postawione?  
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Pan Prezes Rabiega: Mogę Panu odpowiedzieć odnośnie konstrukcji. Zbiorniki będą wyniesione 

ponad grunt są to zbiorniki stalowe stojące na ławach fundamentowych i nie ma żadnej możliwości 

przesiąku i przedostania się zawartości do gruntu nie ma. 

Pan Kozub Piotr: Polska niestety to dziki kraj i na początku może być dobrze, ale jeżeli dojdą rażące 

zaniedbania które niestety w tym kraju są normą, dlaczego z uporem maniaka próbujecie postawić to 

tam gdzie ludzie nie chcą z tej gminy, dlaczego nie można postawić tego na gruncie też prywatnym, w 

miejscu gdzie ta lokalizacja nie będzie wiązała się z takim sprzeciwem? 

Pan Prezes Rabiega: Wybór lokalizacji polega na tym żeby spełniała wszystkie wymogi, bo to nie 

można postawić w szczerym polu, muszą być spełnione odpowiednie warunki, musi być należyty 

dojazd, musi być linia energetyczna z odpowiednim poziomem napięcia, odpowiednia klasa ziemi, 

plan zagospodarowania, lub decyzja środowiskowa, możliwość przewozu. Jeżeli macie takie miejsce 

my z chęcią proszę powiedzieć my z chęcią kupimy. 

Pan Kozub Piotr: Rozumiem że droga dojazdowa będzie wzdłuż tej drogi gminnej i to będzie 

prywatna droga. Przy tej drodze jest staw. Jak to zostało przepchnięte to ja nie wiem, według ustawy 

zbiorniki nie mogą być bezpośrednio przy drodze dojazdowej. 

Pan Prezes Rabiega: Nie twórzmy nowego prawa. Projektanci którzy będą to projektowali muszą 

spełnić wszystkie wymogi prawa, bo inaczej taka inwestycja nie otrzyma pozwolenia na budowę. 

Pan Janusz Rosołowski przedstawił się i powiedział: Jestem za bioelektrociepłownią. Chciałbym 

odnieść się do wypowiedzi Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej który zaangażował się aby zebrać 

ponad 200 podpisów od członków spółdzielni przeciwko biogazowni, zaangażował nawet pracownika 

spółdzielni aby te podpisy zebrał, jak widzimy dzisiaj jest bardzo malutka frekfencja jeżeli chodzi o 

członków spółdzielni. Była tutaj mowa o kotłowni która jest i która nie truje i nie śmierdzi, jak też o 

bioelektrociepłowni której jeszcze nie ma ale będzie truć i będzie śmierdzieć, a więc i jedno i drugie 

szkodzi. Jest jeszcze jedna szkodliwość to szkodliwość finansowa, Pan Prezes Rabiega obiecuje nam 

ciepło o kilkanaście procent tańsze od tego z naszej kotłowni. Ja jestem za tym żeby była ta 

bioelektrociepłownia  co daje mi możliwość wyboru. Jeżeli chodzi o sprawy biogazowe ja ta sprawą 

się interesuję, jestem zorientowany w przepisach, mam broszury. Jeśli chodzi o Polskę i sprawy 

biogazownicze, dlaczego jesteśmy przeciw nowoczesności, przeciw zyskom, Niemcy mają 

wybudowanych 7000 bioelektrociepłowni. Do 2020 roku przewiduje się że w Polsce powstanie 2000 

bioelektrociepłowni, kto się w to angażuje NFOŚiGW przeznaczył 4,5mln. zł. na dofinansowanie 

budowy bioelektrociepłowni  w Stargardzie Gdańskim, w 2013r. przeznaczył 155,7 mln. na trzynaście 

biogazowni.  

Harmider na Sali – niezrozumiałe głosy. 

Pani Zofia Kot: Panie Marku spotkałam się z taką opinią, że powinna być pozytywna opinia 

mieszkańców w sprawie lokalizacji inwestycji. Proszę odpowiedzieć jakie warunki powinni spełnić 

mieszkańcy aby ich opinia była brana pod uwagę? I pytanie do Pana Wójta jako mieszkańcy chcemy 

dbać o tę naszą małą ojczyznę jaką jest gmina , czy Pan ale jako mieszkaniec nie jako Wójt, jest za tym 

żeby ta inwestycja powstała w tym miejscu, proszę odpowiedzieć  tak czy nie? 

Prowadzący odpowiedział że jeżeli chodzi o konsultacje to art. 80 ustawy który przytoczył Pan Prezes 

Rabiega mówi wyraźnie że głos społeczeństwa jest traktowany na równi z opiniami organów, to 
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znaczy że musi być brany i musi być uwzględniony w treści decyzji środowiskowej, a rozprawa jest 

częścią i formą konsultacji społecznych. 

Pan Wójt odpowiedział: Jeżeli sprawa dotyczyła by mnie w sposób bezpośredni to starałbym się ją jak 

najlepiej poznać, bo my negujemy coś czego dokładnie nie znamy. Dlatego na wyjazd do Niemiec ze 

względu na ograniczoną liczbę miejsc nie jeździłem, żeby umożliwić wyjazd jak największej liczbie 

osób zainteresowanych tą problematyką żeby mogli na własne oczy zobaczyć. W kraju są następne 

tego typu inwestycje już realizowane i takie które funkcjonują, jeżeli nas nie zadowolił wyjazd do 

Niemiec to zanim podejmiemy ostateczne decyzje umówimy się na wyjazd, ja w interesie naszego 

społeczeństwa chciałbym zaproponować wyjazd do Oleszyna, gdzie mieszkańcy mieli tego typu 

obawy jakie my mamy, natomiast po zrealizowaniu inwestycji okazuje się, że kolejne gospodarstwa 

do biogazowni która  tam funkcjonuje się popodłączały, że podłączył się kościół, plebania, okazuje się 

że po pewnym okresie funkcjonowania tej biogazowi mieszkańcy wypowiadają się wyłącznie 

pozytywnie. Dlatego nie bazujmy na przykładach Niemieckich, Austryjackich, Holenderskich, 

Duńskich, Szwajcarskich, ale do biogazowi która jest w Polsce i funkcjonuje już półtora roku, można 

pojechać, zorganizujemy taki wyjazd, zobaczyć, porozmawiać z ludźmi nie z filmu, ale z tymi którzy 

mieszkają w sąsiedztwie, korzystają, mieli obawy, ale w czasie działania tych obaw się wyzbyli. Do 

takiej Polskiej biogazowi bardzo chętnie sam się wybiorę. Ja się tego typu przedsięwzięć nie obawiam 

z prostej przyczyny, że mamy podany przykład, że jeśli jedna z biogazowi w Polsce po wybudowaniu 

po okresie funkcjonowania zaczęła szwankować w wyniku podjętych protestów mieszkańców którzy 

byli narażeni na skutki tych awarii jakie miały miejsce, biogazownia na czas usprawnienia została 

zamknięta, to nie jest tak że biogazownia raz na zawsze jeżeli jest zlokalizowana i uruchomiona to 

ona ma otwarte działanie niezależnie od tego jak ono przebiega. Są gwarancje bezpieczeństwa, są 

organy odpowiedzialne w kraju które zajmują się ochroną środowiska, w Niemczech jest organizacja 

zielonych która zajmuje się ochroną środowiska i ekologią jest czwartą siłą w Niemczech która jest za 

biogazowniami. Proponuję to co mogę zaproponować, jeżeli mamy wątpliwości pojechać, z ludźmi 

którzy mieli wątpliwości byli narażeni na te zagrożenia, mieli obawy porozmawiać i wyjaśnić, czy to są 

słuszne obawy, czy oni to podtrzymują, czy po okresie funkcjonowania tej biogazowi biogazowi 

Oleszynie, można się tych obaw wyzbyć. Jaka tam jest lokalizacja zabudowań przy tym, to wszystko 

pisze, nic to nie da jeżeli będziemy się przekrzykiwać. Gdyby to mnie dotyczyło to jestem za 

biogazownią. Prawda jest taka że ja nie będę się swoimi prywatnymi odczuciami w podejmowaniu 

decyzji kierował, tylko po to są prowadzone postępowania, bo gdyby to na zasadzie mojego odczucia 

to po co cała rozprawa, po co te dyskusje, konsultacje, opinie, raport i tak dalej. 

Pan Barchacki: Panie Wójcie 2011 rok spotkanie mówimy o Gminnym Ośrodku Kultury,  Pan przed 

chwilą powiedział że mnie to nie interesuje, Pan chyba zapomniał że Pan został przez społeczeństwo 

wybrany, rozmawialiśmy na temat GOKu Pan wszystkie formalności powinien sprawdzić i zobaczyć 

jak to wygląda i powiedzieć o tym jak to się ma.  

Pan Wójt: Ja się posłużę spoza biogazowi jednym przykładem którzy tu wszyscy na sali znamy, jak 

wchodziły samochody z zasilaniem gazowym, pamiętacie Państwo jakie były opinie i obawy, ludzie 

bali się wsiąść do takiego samochodu, a dzisiaj jest to zjawisko powszechne. Tak obalane są mity 

które ktoś kiedyś nie znając sytuacji je tworzył. Trudno się obawiać tylko dlatego że ktoś się obawia, 

trzeba to poznać żeby móc w sposób wiarygodny i jednoznaczny w oparciu o własne rozeznania coś 

można było powiedzieć, dlatego proponuję jeszcze raz nie twórzmy mitów tylko skorzystajmy z takiej 

oferty i pojedźmy jeśli Państwo chcecie, natomiast procedura będzie prowadzona zgodnie z 
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przepisami z uwzględnieniem Państwa głosów, jaka będzie decyzja to zobaczymy, ona nie będzie ani 

dziś, ani jutro, ani za tydzień, ani za miesiąc. 

Pan Sobczyk: Dziś ta sprawa w ogóle nam się nie podoba przy takim dużym audytorium, trzeba było 

wcześniej autokar wybrać delegatów pojechać do Piask czy gdzieś i żeby konkretne decyzje wiedzieć 

o co tu chodzi. 

Pan Wójt: Jeździła delegacja do Niemiec, jeździła delegacja do Uchnina i do Piask to nie jest tak że my 

się zamknęliśmy tutaj w Dołhobyczowie i o biogazowniach próbujemy rozmawiać. W Uchninie przy 

biogazowi przez ogrodzenie są budynki mieszkalne – bloki proszę pojechać to jest blisko, od półtora 

roku ta biogazownia funkcjonuje. 

Pan Radny Piotr Nikodem: Proszę nas nie wprowadzać w błąd w Uchninie byłem ja biogazownia nie 

działała, Panie Wójcie proszę mówić prawdę jeżeli Pan jest wybrany przez BioPower, nie przez nas to 

trudno, ale niech Pan nie robi demagogii, bo w Uchninie byłem ja, któryś Radny, biogazownia nie 

działała. 

Pan Wójt: Ale od półtora roku działa. 

Pan Radny Piotr Nikodem: Tam nas nie wpuścili, Panie Wójcie prosimy tylko o prawdę, bo 

społeczeństwo Pana wybrało, nie BioPower Pana wybierał, chcemy żeby Pan była dla społeczeństwa   

i dla nas. Nie wiem w jakim celu Pan to robi teraz, czy Pan będzie wybierany Wójtem przez Pana 

Buchajskiego, czy społeczeństwo. Niech Pan mówi rzetelnie byliśmy w Uchninie, dwa bloki 

popegierowskie (niezrozumiałe). Pan Bucharski nie pozwolił nam wjechać do Piask. Panie Wójcie pan 

powinien przedstawiać wolę społeczeństwa bo takie jest prawo demokracji, czy Panu się to podoba 

czy nie, proszę uszanować że Pana wybrali. 

Harmider na sali. 

Pan Wójt: Była lokalizacja tam przy składzie, ja byłem za tamtą lokalizacją bo uważałem, że to na 

gruntach gminy z dużo większymi korzyściami dla gminy niż tutaj. Ja o tamtą lokalizację walczyłem. 

Po wyjeździe do Niemiec zorganizowaliśmy wyjazd do Uchnina, biogazownia jeszcze wówczas nie 

funkcjonowała, ale widzieliśmy lokalizację, gdzie są bloki, gdzie są obiekty biogazowni biogazowi 

teraz po półtorarocznym okresie funkcjonowania zanim decyzje zostaną podjęte można podjechać 

jeszcze raz zobaczyć jak to funkcjonuje czy pojawiły się nowe problemy, jakieś nowe sprawy, które 

wcześniej nie były znane, podobnie sprawa w Piaskach i Oleżynie. Za jednym wyjazdem można 

zobaczyć wszystkie, pojechać tam gdzie były awarie, czy pojawiły się problemy i porozmawiać. Wtedy 

w maksymalnym stopniu w gronie najbardziej zainteresowanych sprawy sobie powyjaśniać. Pojechać 

zobaczyć przekonać się tematu nie zamykamy temat jest otwarty, kto będzie miał jakieś propozycje, 

uwagi, czy zastrzeżenia, będą brane w odpowiednim stopniu pod uwagę. Tamtą lokalizację mogłem 

forsować na siłę, ale ze względu na społeczeństwo nie chciałem się wojować, natomiast, że 

biogazownie do kraju będą wchodzić to mamy przykład jednej z gmin hrubieszowskich, gdzie 

biogazownia będzie realizowana, nie ma protestów, zabudowania też są blisko. Ja wypowiadam tylko 

swoją opinię i nie ma sensu się obrażać należy rozmawiać. 

Pan Rosołowski: Byłem z Panem Radnym przy biogazowni w Piaskach, biogazownia nie działała, ale 

fakt jest taki, że tam był nagromadzony wsad do bioelektrociepłowni, były potężne pryzmy z 
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kiszonką, przykryte plandeką i teraz pytanie do Pana Radnego czy tam się coś działo, tam nawet nie 

był wyczuwalny zapach kiszonki, dopiero później żeśmy skojarzyli co to za hałdy. 

Pan Barchacki: Pytanie do Pana Wójta. Zawiadomienie o tym dzisiejszym spotkaniu wychodzi                 

23 stycznia 2013r., brak mi gminy Dołhobyczów mimo że GOK nie jest stroną, ale są działki gminne. 

Trzydziestego sesja byłą padło jakiekolwiek stwierdzenie na sesji o tym spotkaniu czy nie? Było i Rada 

podejmowała jakiekolwiek stanowisko nic. Za czasów komuny wyprowadzono silosy pod granicę tam 

je wybudowano, teraz za czasów dobrobytu wracają z powrotem.  

Pan Wójt: Dzisiejsze spotkanie to rozprawa administracyjna, a rozprawa administracyjna ma swój 

charakter, dlatego z założenia jest ze stronami postępowania. Do dnia dzisiejszego nie mamy opinii ze 

strony Państwowego Inspektora Sanitarnego z Hrubieszowa. Nie zmieniajmy formy spotkania. 

Pan Sobczyk: Dzisiaj to jest cyrk, a żeby nie było takiego cyrku to trzeba było szybciej te konsultacje. 

To jest taka sama prawie rozprawa jak w sądzie.  

Prowadzący poinformował że głos z tej rozprawy będzie na pewno zawarty w decyzji jakakolwiek by 

ona nie była. Od każdej decyzji będzie służyło stronom odwołanie. 

Głos z sali: A społeczeństwo to nie jest stroną? 

Prowadzący powiedział że społeczeństwo aby być stroną musiałoby zawiązać jakieś stowarzyszenie. 

Harmider na sali. 

Prowadzący powiedział że będą jeszcze dwa postępowania: o lokalizacji i pozwolenie na budowę,               

a trzecie o pozwolenie na użytkowanie, po czwarte są pewne organa że jeżeli dopuszczalne 

parametry z raportu zostaną przekroczone to one muszą reagować, a nawet zatrzymać 

funkcjonowanie obiektu. 

Pan Jan Jakubski: Ja zadałem pytanie które dotyczy opinii w której sanepid zarzucił że nie ma 

konsultacji. Proszę się określić czy będzie przeprowadzona konsultacja społeczna na temat 

bioelektrowni? 

Prowadzący odpowiedział że każdy otrzymał zawiadomienie i w ogłoszeniu również było napisane że 

rozprawa administracyjna jest częścią konsultacji społecznych. 

Pan Barchacki: Dwa lata trwa rozmowa o biogazowni, było jedno spotkanie – ucichło, po cichu 

zrobiło się raport, bo z mieszkańców nikt nic nie wiedział, a powinni wiedzieć bo gmina ma grunty z 

waszą działką, a przynajmniej mój Radny powinien wiedzieć. Jako mieszkaniec będę się odwoływał, 

że raport został źle napisany i będą ekolodzy, pismo gdyby nie internet to bym nie wiedział gdyby nie 

sąsiadka zainteresowana z Lublina to bym nie miał pełnomocnictwa. Robimy dalej za plecami, róbmy. 

Pan Prezes Rabiega przeczytał fragment postanowienia ROŚ w którym pisze że na to postępowanie 

nie przysługuje zażalenie. 

Harmider na sali. 

Pan Wójt: Strony postępowania są informowane i trzeba mieć pretensje trochę i do siebie. Protest z 

tymi 350 podpisami wpłynął po terminie, ale w interesie społecznym został on został włączony do 
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akt. Pojawił się zarzut że gmina dba o czyjś biznes, strony postępowania nie mogą powiedzieć że 

walczą tylko o dobro społeczne a nie swoje prywatne bo każdy z was ma w tej chwili prywatny 

interes. 

Pan Barchacki: Pan mówi o jakości  administracji, pytam się  jest Radny, kiedy Radny został 

powiadomiony  o tych krokach, gmina jest właścicielem działek sąsiadujących z biogazowną. 

Pan Wójt: To jest do sprawdzenia w najprostszy sposób, są protokoły z poszczególnych sesji                          

i posiedzeń komisji i można sprawdzić kiedy Radni byli informowani. 

Pan Barchacki: Ale nie ma stanowiska Rady, a powinno być. 

Pan Wójt: Z całym szacunkiem, ale odpowiednie organy odpowiadają za odpowiednie czynności,             

ja nie wchodzę w kompetencje Rady Gminy.  

Pan Wójt zaprosił do zadawania pytań. 

Pan Sobczyk: Ostateczna decyzja należy do Wójta, będzie zgodnie z prawem i będzie śmierdziało. 

Pan Wójt: Zrobię co do mnie należy i niezależnie od tego jaka będzie decyzja wszyscy zadowoleni                    

z niej nie będą. 

Pan Barchacki:  Jakie są klasy gruntów i kiedy nastąpiła zmiana bonitacji? 

Pan Prezes Rabiega: Na wniosek właściciela gruntów nastąpiło przekwalifikowanie. 

Pan Radny Piotr Nikodem: Ja może wyjaśnię dlaczego takie przekwalifikowanie się odbywa. Grunty I, 

II i III klasy, te grunty przekwalifikowała prawdopodobnie właścicielka w celu takim że na takich 

klasach gruntów Pan Rabiega (niezrozumiałe). Ile kosztuje przekwalifikowanie z użytkowania 

rolnego? to ja Panu powiem ok. 400 – 500 tys. za hektar, ale musi być podstawa jakaś,  roboty 

budowlane, zalewiska wodne,  itd. Osoba która przekwalifikowała grunt z klasy tej na klasę czwartą 

podlega tutaj (niezrozumiałe). 

Pan Wójt zakończył rozprawę.    

Na zakończenie Pan Wójt podziękował przedstawicielom inwestora, jak również stronom                          
i społeczeństwu za przybycie i udział w rozprawie, po czym zakończono rozprawę administracyjną. 
 

Sporządził: 

Prowadzący rozprawę  Marek Martyniak 

pracownik Urzędu Gminy w Dołhobyczowie  
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