
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
na 36. posiedzeniu Senatu

w dniu 2 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie licznych doniesieñ ma³opolskiej prasy oraz interwencji mieszkañców gminy Wieliczka

w sprawie wydania przez Ministerstwo Œrodowiska i Rozwoju Wsi decyzji o odmowie wyra¿enia zgody
na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych klas II–III zwracam siê z proœb¹ o ponowne rozpatrzenie
niniejszej decyzji.

Przedmiotowe decyzje odnosz¹ siê do miejscowoœci zlokalizowanych na terenie gminy Wieliczka
o ³¹cznej powierzchni 1 tysi¹c 264,69 ha.

Na obszarze gminy Wieliczka dzia³alnoœæ rolnicza jest zanikaj¹ca. Wynika to z po³o¿enia gminy w bez-
poœrednim s¹siedztwie Krakowa oraz rzeczywistego wykorzystania gruntów w przewa¿aj¹cej czêœci na
mieszkalnictwo, us³ugi i produkcjê. Gmina Wieliczka posiada dodatnie saldo migracji, coraz wiêcej osób
przenosi siê do Wieliczki w celach mieszkaniowych i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Miejscowoœci
Brzegi, Grabie, Kokotów, Wêgrzce Wielkie, przeznaczone do utworzenia Wielickiej Strefy Aktywnoœci Go-
spodarczej, po³o¿one s¹ w ci¹gu pomiêdzy Stref¹ Przemys³ow¹ Kraków-Rybitwy oraz Stref¹ Ekonomiczn¹
w Niepo³omicach i s¹ terenami wpisuj¹cymi siê w obecny stan zagospodarowania przestrzeni metropoli-
talnej Krakowa, terenami o przeznaczeniu na realizacjê przedsiêwziêæ gospodarczych.

Wnioski z³o¿one przez gminê Wieliczka zosta³y opracowane w oparciu o dokumenty strategiczne dla
rozwoju gminy, to jest „Strategiê Rozwoju Gminy na lata 2007–2015” przyjêt¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Wieliczce w dniu 29 listopada 2007 r. oraz „Studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju miasta
i gminy Wieliczka” przyjête uchwa³¹ Rady Miejskiej w Wieliczce w dniu 4 marca 2008 r.

Studium zosta³o sporz¹dzone na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz konsultacji spo³ecznych, to jest tysi¹ca piêciuset wniosków zg³oszonych
przez mieszkañców, przedsiêbiorców, instytucje, oraz tysi¹c uwag wniesionych w trakcie wy³o¿enia
projektu studium do publicznego wgl¹du. Analiza uwag i wniosków wskazywa³a jednoznacznie, ¿e mie-
szkañcy, przedsiêbiorcy, instytucje chc¹ poszerzenia terenów z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe,
us³ugowe, us³ugowo-produkcyjne oraz na inwestycje strategiczne dla rozwoju przestrzennego i gospo-
darczego gminy.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wnioski gminy Wieliczka skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sporz¹dzono w oparciu o studium, którego projekt zosta³ zaakceptowany przez Wojewodê Ma³opolskiego,
Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego, a tak¿e pozytywnie zaopiniowany w zakresie ochrony œrodowiska
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Krakowie. Wnioski zosta³y równie¿ pozytywnie zao-
piniowane przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹ oraz przez Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego.

Uwa¿am, ¿e wnioski gminy Wieliczka o wyra¿enie zgody na nierolnicze przeznaczenia gruntów, skiero-
wane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s¹ zasadne ze wzglêdu na wizjê rozwoju tej gminy, d³ugofa-
lowe planowanie oraz potrzeby mieszkaniowe i gospodarcze mieszkañców. Dlatego proszê o przedstawienie
argumentów oraz przes³anek, które wp³ynê³y na podjêcie przez Pana decyzji odmownej.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima




