
 Protokół Nr V/19 

V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Obrady nadzwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy 

Lichnowy, Pani Anna Grunau. 

W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu, sołtysi wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu oraz 

zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. 

Posiedzenie rozpoczęto o godzienie 11:00, a zakończono o godzinie 14:00. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

7. Debata w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji gospodarstwa 

rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. 

Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie“. 

8. Oświadczenie Rady Gminy Lichnowy w sprawie przedsięwzięcia polegającego na 

„modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy 

Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie“. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 14, więc Rada 

jest władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

 

 

 



Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za”  porządek 

obrad. 

 

Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Panu Benedytkowi Grabanowi– 

Przewodniczącemu Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy, który 

poinformował, że wszystkie projekty uchwał objęte porządkiem posiedzenia zostały 

zaopiniowane pozytywnie. Projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu Komisji Stałych 

Rady Gminy Lichnowy w dniu 28.02.2019 r. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

 

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę nr V/36/2019 z 

dnia 28.02.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że temat został omówiony na posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy i zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.  

 

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” uchwałę nr V/37/2019 z 

dnia 28.02.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości 

od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią 

załącznik nr 8 do protokołu. 



 

    

Ad. 7. Debata w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji gospodarstwa 

rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. 

Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie“. 

 

Wójt Gminy Lichnowy, Jan Michalski przywitał wszystkich obecnych na sesji i powiedział, 

że debata poświęcona jest planowanemu przedsięwzięciu polegającemu na modernizacji 

gospodarstwa rolnego w Lichnowach. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Gruanu przywitała wszystkich 

zgromadzonych i udzieliła głosu Radnym celem zadawania pytań. 

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy powiedział, że Karta informacyjna 

przedsięwzięcia, która została złożona w Urzędzie Gminy Lichnowy zawiera wszystkie 

niezbędnę informacje, które są ważne na obecnym etapie przedsięwzięcia. Powiedział również, 

że w całej inwestycji bardzo ważne są trzy elementy tj. raport, opienie i uzgodnienia organów 

oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa. Na obecnym etapie gromadzone są dane do 

analizy. 

 

Pani Anna Grunau, Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zapytała co będzie 

przywożone do kompostowni i w jakich ilościach. 

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy odpowiedział, że nie będą to odpady złowone 

ani żadne odpady z ubojni, natomiast dokładne informacje zawarte są w Karcie Informacyjnej. 

 

Pan Benedykt Graban, Rady Gminy Lichnowy zapytał jaka będzie ilość odpadów 

zwożonych do kompostowni oraz jak długo trwa proces kompostowania.  

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy odpowiedział, że planowana waga to 30 ton 

rocznie. Proces kompostowania trwa około od 4 do 8 miesięcy. Dodał, że obawy o nieprzyjemne 

zapachy nie są potrzebne, ponieważ wszystko zależy od jakości eksploatacji, a emisja zależna 

jest od wilgotności powietrza i dostępu do tlenu.  

 

Pan Benedykt Graban, Rady Gminy Lichnowy powiedział, że tereny Żuław są terenami o 

płaskiej i otwartej powierzchni, więc fetor jest nieunikniony.  

 

Sołtys wsi Parszewo, Pan Arkadiusz Kuligowski powiedział, że sam samochód 

przejeżdżający przez miejscowość będzie zostawiał za sobą brzydki zapach. 

 

Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy zapytał, czy działki 

na których ma powstać inwestycja są pierwszej klasy, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska działki tej klasy wykluczają taką inwestycję.  

 



Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy odpowiedział, że obiekty gospodarcze różnią 

się od siebie i dzielą na rodzaje. Planowany obiekt ma być obiektem odzysku.  

 

Wójt Gminy Lichnowy, Jan Michalski powiedział, że debata ma na celu zapoznanie 

mieszkańców oraz Radnych i Sołtysów z planowaną inwestycją. Mieszkańcy gminy Lichnowy 

są pełni obaw o swoją gminę w związku z planowanym przedsięwzięciem. Obecny moment 

planowania inwestycji jest bardzo ważny, dlatego została zwołana sesja nadzywczajna, aby 

wyjaśnić wątpliwe kwestie i przedstawić stanowisko mieszkańców, poniewaz dalsze etapy 

moga być niebezpieczne dla mieszkańców. Mieszkańcy stanowczo protestują, a Radni chcieliby 

podjąć oficjalne oświadczenie wyrażające ich sprzeciw.  

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy powiedział, że głos mieszkańców jest bardzo 

ważny.  

 

Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy powiedział, że tereny, 

na których miałaby powstać inwestycja są terenami narazonymi na powodzie. Blisko miejsca 

inwestycji mieści się obiekt wpisany na listę UNESCO czyli Zamek Krzyżacki w Malborku co 

mogłoby być odstraszające dla turystów. Zapytał równiez o to dlaczego w Karcie Informacyjnej 

nie została ujęta rzeka Mała Święta.  

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy powiedział, że wszystkie obszary chronione 

zostały ujęte w Kracie Informacyjnej. Dodał, iż korytarze ekologiczne na pewno zostaną 

uwzględnione w raporcie.  

 

Pan Józef Maciuński, Radny Gminy Lichnowy zapytał, czy inwestor chciałby mieszkać 

blisko takiej kompostowni, ponieważ nikt nie zagwarantuje, że nie będzie tu brzydkiego 

zapachu. 

 

Pani Jadwiga Liedtke, Radna Gminy Lichnowy zapytała, co Inwestor przewiduje robić z 

nadmiarem odpadów. 

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy odpowiedział, że kompost nie jest odpadem. 

 

Pani Stefania Osińska, Sołtys wsi Lichnowy zapytała, czy Inwestor posiada gospodarstwo w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Pan Thomas Hartig, Inwestor inwestycji powiedział, że posiada gospodarstwo w 

Lichnowach oraz koło Gdańska. Dodał, że takie kompostownie powstają również w 

Niemczech.  

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy powiedział, że obiekt ma być obiektem 

odzysku odpadów. Obiekt ma być monitorowany całodobowo i kontrolowany przez organy 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Powiedział, że jeżeli taka kompostownia znajduje 

się bliżej terenów rolnych, może to być bardziej opłacalne dla gospodarstw. 



Pan Janusz Kasyna, Radny Powiatu Malborskiego powiedział, że Rada Powiatu 

malborskiego podjęła uchwałę wyrażająca sprzeciw wobec inwestycji i odczytał jej treść. 

 

Pani Katarzyna Malicka, Radna Gminy Lichnowy powiedziała, że samochodów 

przewożących odpady ma być bardzo dużo. Co z drogami na terenie gminy, na pewno znacznie 

pogorszy się ich stan. 

 

Pan Michał Behnke, Prawnik PRU Lichnowy odpowiedział, że na pewno zostaną podjęte 

działania łagodzące, jednak są o drogi publiczne.  

 

Mieszkańcy Gminy Lichnowy wyrażali swój sprzeciw w sprawie budowy planowanej 

inwestycji. Zadawali pytania i mówili o tym, że nie chcą inwestycji, która przyniesie im fetor 

na terenie, gdzie mieszkają. Mówili równiez o pogorszeniu stanu dróg, obniżeniu wartości 

budynków i działek. 

 

Pani Stefania Osińska, Sołtys wsi Lichnowy zapytała Wicestarosty Malborskiego Waldemara 

Lamkowskiego, co z drogami powiatowymi na terenie gminy Lichnowy. 

 

Pan Waldemar Lamkowski, Wicestarosta Powiatu Malborskiego odpowiedział, że Powiat 

Malborski jest zaniepokojony stanem dróg powiatowych i również jest przeciwny inwestycji. 

 

Pani Irena Boroś, Sołtys wsi Tropiszewo powiedziała, że droga do kompostowni miałaby 

znajdować się w miejscowości Tropiszewo na ostrym łuku. Dodała, że budynki pękają od 

częstych transportów ciężkich samochodów.  

 

Pan Arkadiusz Kuigowski, Sołtys wsi Parszewo powiedział, że podpisy mieszkańców 

powinny być wyraźnym dowodem na to, że mieszkańcy gminy nie godza się na inwestycje. 

 

Wójt Gminy Lichnowy, Jan Michalski powiedział, że za chwilę Rada Gminy Lichnowy 

podejmie oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec planowanej inwestycji. Pan Wójt dodał, że 

rozumie mieszkańców i ich obawy, pownieważ są słuszne. Inwestycja budzi wątpliwości, 

dlatego będzie prosił inwestora o możliwe wycofanie się z inwestycji.  

 

 

Ad. 8. Oświadczenie Rady Gminy Lichnowy w sprawie przedsięwzięcia polegającego na 

„modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. 

z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie“. 

 

Pani Anna Gruanu, Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy odczytała treść oświadczenia 

Rady Gminy Lichnowy w sprawie inwestycji.  

 

Radni podjęli w głosowaniu jawnym, imiennym przy 14 głosach „za” Oświadczenie Rady 

Gminy Lichnowy z dnia 28.02.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na 

„modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. 



w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie“. Oświadczenie stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania stanowią załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

 

Ad. 9. Zamkniecie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie V sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy dnia 28 lutego 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                     Przewodnicząca Rady Gminy: 

Magdalena Grabowska                                                           Anna Grunau 

 

 

 

 

 


