
 

 

                                                                                                          Kłobuck dn. 23.12.2015r.         
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

RM. 0012.2.014. 2015 

Protokół Nr 14/2015 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

odbytej 

w dniu 23.12.2015r. 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny W. Dominik udział wzięli 

członkowie Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący W. Dominik o godzinie 800 otworzył posiedzenie, powitał 

członków Komisji oraz zaproszonych gości. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności 

aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 członków, co wobec składu Komisji 

wynoszącego 14 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

 

Proponowany porządek posiedzenia  
 

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 2. Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2015r. 

 3. Informacja nt. działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie  

    „ Akcji zima” 

 4. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  

     Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022. 
      /Załącznik do niniejszej uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

       w  BIP www.bip.klobuck.akcessnet.net/ Prawo Lokalne – projekty uchwał – Sesje VII kadencja  

      2014-2018 – projekty uchwał na XVIII Sesję/29.12.2015r./ 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części  

      nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  

      nabycie nieruchomości na własność Gminy Kłobuck. 

 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej 

 8. Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim. 
      /raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku jest dostępny  

       na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl/ 

 9.  Sprawy różne. 

http://www.bip.klobuck.akcessnet.net/
http://www.katowice.wios.gov.pl/


 

 

  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie przejęcia na własność Gminy Kłobuck w drodze  

     darowizny gruntu o pow. 0.2412da działki ozn. Nr 482/6 położonej w Kłobucku,  

     obręb Zakrzew z przeznaczeniem pod drogę gminną.  

 -   rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnego nabycia na własność Gminy 

     Kłobuck pasa gruntu o szer. ok. 4,5m z terenu działek Nr 45, 57, 58/3 położonym  

     w Kłobucku obręb Niwa Skrzeszów z przeznaczeniem pod poszerzenie ul.  

     Jesionowej, na odcinku ok. 280m od ul. Kasztanowej do ul. Wierzbowej.  

 -   rozpatrzenie wniosku w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego dla  

     samochodu osobowego  w granicach pasa drogowego ul. Rómmla wzdłuż granicy  

     działki ozn. Nr 4350/108 z jednoczesnym wskazaniem dla użytkownika.  
 

Pkt 1.  

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek.  

 

Pkt.2.  

Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2015r. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 

25.11.2015r  

 

Pkt. 3.   

Informacja nt. działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie  „ Akcji zima” 

 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski - przedstawił informację nt. Działalności Zarządu 

Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie „ Akcji zima” 

/ informacja w załączeniu pod protokołem/.  

 

 Pkt. 4.  

Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Borowianka na lata 2016-2022. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – poinformowała, że opracowanie planu na lata 

2016-2022 jest niezbędnym elementem przygotowania gminy Kłobuck do ubiegania 

się o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energie elektryczną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc 

przyznawana jest w formie refundacji części kosztów związanych z realizacją 

operacji. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta 



 

 

w wysokości 63.63%. Zakres planu określony jest w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008r. Dz.U z 2013 poz. 501 z późn. zm w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 

ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013  

Aktualnie w nowym okresie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy 

składaniu wniosków wymagany jest również załącznik lub opis zadania 

dofinansowywanego wymienionego w innym dokumencie strategicznym. W 

związku z powyższym został opracowany planu odnowy miejscowości dla 

Borowianki, który będzie dokumentem planistyczny otwartym i będzie załącznikiem 

do wniosku na dofinansowanie przebudowy ul. Olszowiec w Borowiance. 

Plan odnowy miejscowości, który powinien zawierać:  

- charakterystykę miejscowości, w których będzie realizowania operacja; 

- inwentaryzację zasobów, służących odnowie miejscowości; 

- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 

- opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących  

   społeczność z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji; 

- opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb 

   mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na  

   ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez  

   odnowienie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia 

   ulicznego. 

Plan Odnowy Miejscowości Borowianka na lata 2016-2022 został opracowany przy 

współpracy mieszkańców Sołectwa Borowianka i został przyjęty uchwałą Nr 1/2015 

na zebraniu wiejskim Sołectwa Borowianka w dniu 16.12.2015r. Natomiast, aby plan 

był dokumentem uznanym jako załącznik do wniosku musi być również podjęta 

uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca plan odnowy miejscowości.  

 

Radny Z. Bełtowski – zapytał ile zostało zrealizowanych inwestycji z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Kierownik Wydziału IR W. Solska – odpowiedział, że taki wykaz zrealizowanych 

inwestycji w ramach PROW zostanie przekazany w formie pisemnej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu/ 

 

 Pkt. 5.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat części 



 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck o pow. 0,0036ha położonej w 

Kłobucku ozn. jako działka nr 1060/119 obręb Zagórze na rzecz dotychczasowego 

najemcy z przeznaczeniem pod garaż i pomieszczenie gospodarcze. Wykaz najemcy 

stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały. W świetle art. 18 ust. 1 pkt 9 lit. a 
ustawy o samorządzie gminnym, zawarcie umowy, najmu lub dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym na czas 
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, wymaga uzyskania zgody 
rady. Zgoda taka jest również wymagana, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. Nieruchomość została umieszczone w wykazie 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, podanym do 
publicznej wiadomości w dniu 04.09.2015r  
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 14  radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

 

Pkt. 6.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości na własność Gminy Kłobuck. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

poprawie zapisu Nr kW w § 1 pkt 3 00004512/9. Poinformowała, że Rada Miejska 

uchwałą Nr 253/XX/04 z dnia 28.10.2004r uchwaliła miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck, w którym między innymi 

wyznaczony został przebieg drogi łączącej ul. Graniczna z ul. Podmiejską ozn. 

symbolem 35KL jako ulica lokalna przebiegającą przez tereny należące do Agencji 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz grunty osób fizycznych. Wniosek o 

realizację przedmiotowej drogi został złożony przez mieszkańców Przybyłowa i 

Libidzy w 2002r. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego podjęto 

działania zmierzające do wydzielenia geodezyjnego gruntów, które zostały 

przewidziane pod drogę. Gmina w drodze darowizny w 2004r przejęła od Agencji 

Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa działkę ozn. nr 25 o pow. 0,3660 ha, oraz w 

2011 i 2012 kolejne 3 działki od osób fizycznych. Obecnie trzech kolejnych właścicieli 

wyraża wolę przekazania gruntów pod urządzenie przewidzianej drogi. 

Przygotowany projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na 

własność gminy Kłobuck nieruchomości gruntowych położonych w Kłobucku, obręb 

Przybyłów tj. nieruchomości ozn nr 33/1 o pow. 0,0468ha, Nr 31/1 o pow. 0,0282 ha i 

40/3 o pow. 0,0555ha przewidzianych po urządzenie drogi. Nadmieniła, że właściciel 

działki Nr 37/1 , 38/4 , 39/1 złożył oświadczenie iż wyrażą zgodę na utwardzenie ich 

terenu przez gminę jednakże grunty przekaże gminie dopiero po utwardzeniu drogi 

ul. Granicznej.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  



 

 

Pkt.7   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Szkolnej 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że projekt planu był już 

uchwalony przez radę we wrześniu br. Wojewody śląski rozstrzygnięciem 

nadzorczym stwierdził jej nieważność kwestionując pewne ustalenia w projekcie 

planu. W związku z powyższym zachodziła konieczność ich usunięcia i wyłożenia 

planu do ponownego wglądu. W takcie wyłożenia ani podczas dyskusji publicznej 

nie zostały złożone uwagi do jego treści.  

 

Autor planu Stefan. Zalewski  -  poinformował, że rozstrzygnięciem nadzorczym 

przez wojewodę zostały zakwestionowane dwa zagadnienia, które były podstawą do 

jego uchylenia. Pierwszym zarzut dotyczył nieprecyzyjnego określenia terenu 

parkingu w terenie usługowym na południe od cmentarza między ul. Bema, a 

cmentarzem, gdzie z tego powodu zdaniem wojewody mogłoby zabraknąć miejsca 

na parking dla cmentarza. Drugi zarzut dotyczył pominięcia w tekście uchwały 

jednego z oznaczeń wykazanych na rysunku planu, czyli strefy ograniczeń 

lokalizacyjnych wokół cmentarza tj. strefy 50 m w granicach, której nie mogą się 

znaleźć budynki mieszkalne związane z przechowywaniem żywności i żywienia 

zbiorowego. Z uwagi, że w między czasie weszła w życie ustawa tzw. 

rewitalizacyjna, której przepisy zasadniczo nie dotyczyły tego planu, gdyż nie jest to 

teren rewitalizacji i nie jest to teren zdegradowany to jednak ta ustawa w ramach 

przepisów dotyczących innych zagadnień w ramach planów miejscowych nałożyła 

obowiązek wprowadzenia w uzasadnieniu dodatkowych punktów, co zostało 

również wprowadzone. Natomiast poza formalnymi zmianami w zapisie obecny 

plan nie różni się od planu poprzednio uchwalonego, ponieważ nie zostały 

wprowadzone zmiany merytoryczne typu przeznaczenia terenu czy wskaźniki 

urbanistyczne terenu. 

 

Radny J. Soluch – zapytał, czy obowiązuje strefa ochronna w kierunku 

południowym. 

 

Autor planu S. Zalewski odpowiedział, że strefa obowiązuje, ale plan nie obejmuje 

terenu za drogą.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatne jej obciążenie 

służebnością przesyłu  na rzecz PKP Utrzymanie sp.zo.o i jej następców prawnych. 

 

Kierownik Wydziału GPON A. Jagielska – poinformowała, że w ubiegłym roku  



 

 

odbyło się spotkanie w PKP w Katowicach w celu przeprowadzenia rozmów 

dotyczących przyspieszenia sprawy komunalizacji i przekazania gminie terenu, na 

którym została urządzona ulica Kolejowa w Kłobucku. PKP posiadało ujawnione w 

dacie 5.12.1990r. w księdze wieczystej prawo zarządu do tej nieruchomości dlatego 

też Wojewoda częstochowski uwłaszczył na przedmiotowy teren PKP. Czynione 

przez gminę starania o podważenie decyzji Wojewody nie przyniosły 

spodziewanych efektów.  W konsekwencji podjęte zostały rozmowy ze Spółką PKP o 

nieodpłatne przekazanie gruntu użytkowanego jako droga publiczna 

ogólnodostępna. W roku 2002 odbyło się spotkanie, na którym propozycja gminy 

została przez PKP odrzucona, PKP zaproponowało gminie sprzedaż. Wniosek 

ponawiany był przez gminę przez szereg lat. Ostatecznie w 2014r gmina korzystając 

z zapisu art. 39 ustawy o komercjonalizacji, restrukturyzacji prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne przekazania tej 

nieruchomości. W grudniu 2015r gmina otrzymała od PKP pismo wraz projektem 

protokołu uzgodnień stanowiącym podstawę do przekazania gminie prawa 

użytkowania wieczystego z warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności 

przesyłu w związku z przebiegającymi w drodze urządzeniami PKP (kablem 

teletechnicznym). Ponadto gminna miałaby zwrócić PKP koszty związane z 

przygotowaniem tej nieruchomości do obrotu tzn. zwrotu kosztów sporządzenia 

operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjno – 

prawnej. Po uzyskaniu prawa użytkowania wieczystego gruntu gmina wystąpi do 

Starosty Kłobuckiego o przekazanie własności gruntu.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

Pkt. 9  

Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że informacja o stanie 

środowiska w województwie śląskim publikowana jest corocznie przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Jest to dokument ogólnodostępny. 

W informacji zostały wskazane dane o stanie środowiska oraz ogólnej statystyki 

województwa śląskiego jak również działalność inna niż monitoringowa WFOŚ taka 

jak działalność kontrolna kontrolnej czy edukacyjna. Raporty o stanie środowiska są 

realizowane przez Inspekcje Ochrony Środowiska, co wynika państwowego 

monitoringu środowiska.  

Państwowy monitoring środowiska jest źródłem informacji o środowisku i stanowi 

system pomiaru ocen i prognoz stanu środowiska, gromadzenia i przetwarzania do 

rozpowszechniania informacji o środowisku. Programy są wykorzystywane przez 

jednostki administracji dla potrzeb zarządzania środowiskiem za pomocą 

instrumentów prawnych, czyli takich jak postępowanie w sprawie ocen 



 

 

oddziaływania na środowisko tworzenie programów ochrony środowiska, a także 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 / informacja została przyjęta jednogłośnie/ 

 

Pkt.10 

Sprawy różne. 

 

  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie przejęcia na własność Gminy Kłobuck w drodze  

     darowizny gruntu o pow. 0.2412ha działki ozn. Nr 482/6 położonej w Kłobucku,  

     obręb Zakrzew z przeznaczeniem pod drogę gminną.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że z wnioskiem o nabycie 

pasa gruntu o pow. 0,2412 ha z działki ozn. nr 482/6 położonej w Kłobucku, obręb 

Zakrzew wystąpił właściciel terenów położonych pomiędzy ul. Dębową, a odnogą 

ul. Reja w Kłobucku, obręb Zakrzew, który sukcesywnie dzieli ten teren na działki 

budowlane. Natomiast do obsługi nowo wydzielanych działek wydzielona została 

droga wewnętrzna wstępnie utwardzoną tłuczniem. W drodze tej przebiegają 

urządzenia infrastruktury technicznej, kanał sanitarny oraz wodociąg. Zwróciła 

uwagę, że do tej pory takie wnioski przez gminę były rozpatrywane negatywnie 

gdyż koszt ich utrzymania i urządzenia z chwilą przejęcia takiej drogi obciążać 

będzie gminę.  

 

Radny J. Kulej – zwrócił uwagę, że w tym przypadku działka została częściowo 

uzbrojona i utwardzona na koszt właściciela i łączy dwie ulice.  

 

Radny Z. Bęłtowski – przytoczył podobny przykład wytyczonej drogi wewnętrznej 

w Białej. 

 

Radny T. Wałęga – zapytał, czy droga na całej szerokości spełnia wymogi przepisów 

drogi gminnej, ponieważ ma wrażenie, że ta droga na samym końcu ma zawężenie.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że na pewno została 

zachowana szerokość 10m. Niemniej jednak ta wątpliwość zostanie sprawdzona.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - uważa, że w przypadku przejęcia tej działki należy 

zwrócić uwagę, czy sieć wodociągowa na rzecz gminy zostanie przekazana 

nieodpłatnie.  

 

Radny J. Kulej – zapytał, czy jeśli działka zostanie przejęta na własność, a nie 

zostanie zaszeregowana do kategorii dróg gminnych to czy gmina będzie miała 

obowiązek jej utrzymywania.  

 



 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że można tą drogę utrzymać w innym 

standardzie.  

 

Radna D. Kasprzyk – rozumie, że ta droga z chwilą jej przejęcie przez gminę nie 

otrzymuje statusu drogi gminnej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że gmina jako jej właściciel 

przejmuje obowiązki jej utrzymania.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek  

/ za głosowało 3 radnych, głosów przeciwnych nie było, 11 radnych wstrzymało się od głosu/.  

 

 

 -   rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnego nabycia na własność Gminy Kłobuck pasa  

     gruntu o szer. ok. 4,5m z terenu działek Nr 45, 57, 58/3 położony w Kłobucku obręb Niwa  

     Skrzeszów z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Jesionowej, na odcinku ok. 280m od ul.  

     Kasztanowej do ul. Wierzbowej.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że ul. Jesionowa jest droga 

gminną, a jej szerokość w liniach rozgraniczających wynosi około od 3 do 4m na 

całym jej przebiegu. W związku z powyższym działki, które zostały wymienione we 

wniosku w części na dzień dzisiejszy są już użytkowane jako droga, ponieważ część 

tej drogi stanowi własność osób fizycznych. Z uwagi, że w ostatnim, czasie został 

złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy na dwie działki tj. na działkę nr 

45 i 57 ze wskazaniem, że właściciele będą dzielić działki na działki budowlane 

wzdłuż istniejącej drogi przez burmistrza zostały przeprowadzone negocjacje z 

dwoma właścicielami tych działek o do trzeciego właściciela wystąpiono pisemnie, 

ponieważ ta osoba nie zamieszkuje na naszym terenie i do dnia dzisiejszego nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi w celu poszerzeni istniejącej drogi gminnej do szerokości 

8m z czego 4,5 m pochodziłoby z gruntu terenu działek ozn. Nr 45, 57 i 58/3 a 0,5 m 

stanowiłby grunt działek położonych po przeciwnej stronie drogi. Na taką 

propozycję przystało dwóch właścicieli została przygotowana decyzja o warunkach 

zabudowy na ustalenie warunków z odsunięciem linii zabudowy umożliwiającej 

realizacje budynków, które w przyszłości miałyby odległość od krawędzi jezdni 

wymagana 6 m. Natomiast w tym przypadku nie jest możliwe uzyskanie 10 m 

szerokości tej drogi.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek  

/ za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/ 

 

 

 

 



 

 

-   rozpatrzenie wniosku w sprawie wyznaczenia miejsca postojowego dla  samochodu  

    osobowego  w granicach pasa drogowego ul. Rómmla wzdłuż granicy działki ozn. Nr  

   4350/108 z jednoczesnym wskazaniem dla użytkownika  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – odczytał treść złożonego wniosku. 

 

Radny T. Wałęga - zwrócił uwagę, że przy uzyskaniu pozytywnej opinii będzie 

zachodziła konieczność poprawy powstałego błędu literowego w tablicy 

rejestracyjnej pojazdu.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski - poinformował, że zostały podjęte działania związane z 

wydzieleniem takiego miejsca, co spowodowało duży opór społeczny na terenie 

osiedla jak i właścicieli garaży. Dlatego też uznając, że może tych miejsc jest zbyt 

mało zostało wyznaczenia dodatkowego miejsca dla osób niepełnosprawnych w 

obrębie tego bloku, w którym mieszka wnioskodawca, co również niezadowoliło 

wnioskodawcy. Zwrócił uwagę, że różnica odległości między miejscem dla osoby 

niepełnosprawnej, a miejscem wskazanym przez wnioskodawcę wynosiła 20m. 

Doskonale rozumie, że ta różnica dla osoby niepełnosprawnej jest duża, ale te 20 m 

nie jest taką odległością, aby zachodziła konieczność wydzielenia ekstra miejsca. 

Zaznaczył, że chcąc uszczęśliwić jedną osobę w tym przypadku narażamy się na fale 

protestów mieszkańców osiedla i możliwość składania podobnych wniosków przez 

kolejnych mieszkańców.   

 

Radny J. Kulej – zaproponował zwiększenie miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, ale nie wskazując numeru rejestracyjnego.  

 

Radny J. Batóg – powiedział, że temat jest trudny do rozwiązania z uwagi na 

sprzeciw mieszkańców osiedla.  

 

Radny J. Kulej zaproponował, aby wnioskodawcy została umożliwiona dzierżawa 

gruntu za symboliczną opłatą wówczas parking urządzony zostałby na koszt 

wnioskodawcy. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – odpowiedział, że będzie to precedens do składania 

kolejnych wniosków przez inne osoby niepełnosprawne.  

 

Radna D. Kasprzyk - zapytała czy istnieje problem z podjazdem po klatkę z miejsca 

wyznaczonego już przez gminę.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że można podjechać, ale kierowca musi 

odjechać i tu jest problem. 

 



 

 

Radna D. Kasprzyk - uważa, że rozwiązanie zaproponowane przez gminę jest 

dobrym rozwiązaniem dla wnioskodawcy i mieszkańców osiedla, bo wnioskodawca 

korzystając z takich miejsc przy podjeździe do jakiejkolwiek instytucji czy 

przychodni też musi pokonać podobną odległość. 

 

Radna B. Błaszczykowska - powiedziała, że gmina zrobiła wszystko, co należało 

zrobić na ten moment aby nie robić precedensu, bo w blokach mieszka bardzo dużo 

osób niepełnosprawnych. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski dodał, że można jeszcze iść w kierunku wygospodarowania 

wokół osiedla dodatkowego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, ale 

nie z tabliczką z numerem rejestracyjnym. 

 

Radny W. Dominik uważa, że skoro są głosy przeciwne mieszkańców powinna być 

zaciągnięta opinia jednostki pomocniczej, która ułatwiłaby rozstrzygnięcie tej 

sprawy.  

 

Komisja jednogłośnie uważa, że podjecie decyzji w tej sprawie leży w kompetencji 

Burmistrza..  

  

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący W. Dominik   

o godzinie 1030 zamknął posiedzenie.  

Komisja obradowała w godzinach od 800 do 1030 
 

Protokołowała: M. Wrona 

Przewodniczył: W. Dominik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


