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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z utrzymaniem przez Pana Ministra decyzji odmownej dotycz¹cej wyra¿enia zgody na nie-

rolnicze przeznaczenie gruntów rolnych w gminie Wieliczka, proszê o ponowne zweryfikowanie swojej
decyzji w niniejszej sprawie.

Gmina Wieliczka opracowa³a projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania na podstawie
uchwalonego studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju miasta i gminy. Zgodnie z ustawow¹ proce-
dur¹ wyst¹pi³a z trzema wnioskami o wyra¿enie zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych.
Wnioski zosta³y zaopiniowane pozytywnie przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹ i przes³ane do ministra rolni-
ctwa przez marsza³ka województwa ma³opolskiego.

Utrzymanie odmownej decyzji argumentuje Pan za³o¿eniem o ochronie gruntów rolnych, wynika-
j¹cym z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przepis ten jedynie w sposób
bardzo ogólny stwierdza, ¿e ochrona gruntów rolnych polega miêdzy innymi na ograniczaniu ich prze-
znaczenia na cele nierolnicze.

Wychodz¹c z tego za³o¿enia, stwierdza Pan, ¿e w latach 2000–2005 w ramach opracowania kolejnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyra¿one zosta³y zgody na przeznaczenie
gruntów na cele nierolnicze w ramach rezerwy inwestycyjnej. Taka sytuacja ma miejsce w obecnie obo-
wi¹zuj¹cym planie zagospodarowania uchwalonym w 2005 r. Jednak zupe³nie nie zaspokaja to obec-
nych potrzeb.

Wbrew temu ogromnemu zapotrzebowaniu Pan Minister stwierdza, ¿e obecnie oraz w najbli¿szych
latach rezerwa ta pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie realizacji celów inwestycyjnych i w zwi¹z-
ku z tym przeznaczenie nowego obszaru gruntów rolnych nie znajduje uzasadnienia.

Wnioski gminy Wieliczka by³y ca³kowicie zasadne ze wzglêdu na po³o¿enie gminy w bliskim s¹siedz-
twie Krakowa oraz ze wzglêdu na zanikaj¹c¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ i skierowanie dzia³añ na rzecz rozwoju
osadnictwa oraz rozwoju us³ug i przedsiêbiorczoœci.

Brak zgody Pana Ministra powoduje likwidacjê mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego gminy. Jest to
o tyle zaskakuj¹ce, ¿e zarówno w Niepo³omicach, jak i w Krakowie, na terenach przyleg³ych do zaplano-
wanej Wielickiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, nie by³o ¿adnych przeszkód, by grunty mog³y zmieniæ
przeznaczenie z rolnych na budowlane.

Wobec tego prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e utrzymanie odmownej decyzji blokuje mo¿liwoœæ dalszego rozwoju gminy

Wieliczka?
2. Czy uwa¿a Pan za zasadne pozbawianie samorz¹dów decyzyjnoœci w sprawach dla nich strategicznych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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