
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia Ludności, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki KomunalnejRady Gminy Niwiska odbytego w dniu 

21 czerwca 2018 roku 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Gospodarka leśna w Gminie Niwiska – lasy gminne, plany zagospodarowania lasów, 

ochrona przed kornikiem – wyjazd w teren. 

2. Zagospodarowanie gruntów będących w zasobie gminnym (wiejskim). 

 

Gospodarkę leśną w Gminie Niwiska szczegółowo omówiła Karolina Sukiennik. 

Przedstawiła zgromadzonym radnym wykaz nieruchomości leśnych będących w posiadaniu 

gminy, ich powierzchnie oraz lokalizacje. Poinformowała również, iż największą działką 

leśną jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1125 położona w południowej 

części miejscowości Przyłęk, mająca powierzchnię 11.59 ha. Drugą nieruchomością  

pod względem wielkości powierzchni jest natomiast działka oznaczona numerem ewidencji 

12 położona w obrębie Hucina. Ma ona  powierzchnię 7.45 ha. Karolina Sukiennik przekazała 

zgromadzonym radnym mapy z naniesionymi oznaczeniami omawianych nieruchomości 

leśnych.  

 Następnie Karolina Sukiennik przedstawiła poszczególne numery nieruchomości 

komunalnych, które na dzień komisji (21.06.2018r.) są wydzierżawione osobom prywatnym. 

Takich działek jest łącznie trzy. Pierwszą z nich jest działka o nr ewid. 674 o powierzchni 

1.05 ha położona w obrębie Hucina,  którą Gmina Niwiska wydzierżawia Pani Bożenie 

Maliborskiej.  Gmina Niwiska wydzierżawia również Pani Maliborskiej część nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 0,8662 ha oznaczonej nr ewid. 1868 położonej w Niwiskach oraz 

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.13 ha oznaczonej nr ewid. 738/12 położonej 

w Przyłęku. Kolejną nieruchomością jest działka ozn. nr ewid. 56/11 o powierzchni 2.34 ha  

i działka o nr ewid. 57/1 o powierzchni 0.0498 ha, które Gmina Niwiska wydzierżawia Panu 

Janowi Kiwakowi. Gmina Niwiska wydzierżawia także Państwu Renacie i Andrzejowi 

Łakomy nieruchomość rolną o powierzchni 1.4354 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 

działka o nr 1057/2 położona w obrębie Kosowy. Radny Stanisław Bryk zwrócił się  



do Karoliny Sukiennik z  zapytaniem, czy na terenie Gminy Niwiska są inne nieruchomości 

rolne oddane w dzierżawę lub zagospodarowane w inny sposób. Karolina Sukiennik 

poinformowała, iż Gmina Niwiska wydzierżawia jedynie niewielką część działki stanowiącą 

pas gruntu na działce o nr 738/12 w miejscowości Przyłęk firmie  Multimedia Polska 

Infrastruktura sp. z o.o. pod budowę sieci telekomunikacyjnej. Poinformowała, że nie ma 

natomiast innych nieruchomości objętych dzierżawą. 

 Nie było więcej pytać ze strony  radnych. Po części związanej z przedstawieniem 

zasobu lasów gminnych oraz gruntów rolnych, radni pracowali w terenie.   

  

 

                                                                                                     Protokołowała 

                                                                                                  Karolina Sukiennik 


