
 

                                                                                                            Kłobuck dn.22.08.2016r. 

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  

Rady Miejskiej w Kłobucku. 

 

RM. 0012.2.006. 2016 
 

Protokół Nr 6/2016 

z posiedzenia 

Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 

Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego 

Rady Miejskiej w Kłobucku 

odbytej 

w dniu 22.08.2016r. 

 

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. 

 

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

  2. Przyjęcie protokołu Nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 20.06.2016r. oraz   

      protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 11.07.2016r. 

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  

      przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna. 

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w 

      rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej.  

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w  

      rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego.  

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.  

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

      świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

      nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w  

      zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  

      odpadami komunalnymi.  



  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

      trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez  

      właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck.  

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i  

      porządku na terenie gminy Kłobuck.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad  

      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

      gminy Kłobuck w roku 2016.  

11. Sprawy różne. 

  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie o wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 

     120m2 stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul.  

     Topolowej ozn. nr 1060/173 o pow. 5.8863ha.  

 -   rozpatrzenie wniosku o wynajęcie z gminnego zasobu części nieruchomości  

     gruntowych ozn. Nr 1060/156 położonej w Kłobucku pomiędzy ul. Wyszyńskiego  

     a ul. 11 Listopada. 

  -  rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ul. „Spichlerzowej” drodze wewnętrznej  

     zlokalizowanej na działkach będących własnością Skarbu Państwa ozn. Nr 3033/1  

     i nr 3032 obręb Łobodno, nr 551 i częściowo na działce nr 552 obręb Smugi oraz  

     częściowo na działkach przylegających do działek będących własnością osób 

      fizycznych. 

  -   zapoznanie się z opinią techniczną sporządzoną na okoliczność udrożnienia  

      dojazdu do bloków zlokalizowanych przy ul. Wyszyńskiego Kłobucku.  

  -  wypracowanie opinii w sprawie nadania nazw rondom położonym w Kłobucku. 

  -   rozpatrzenie wniosku mieszkańca o zmianę nazwy ulicy gen Juliusza Rómmla 

      położonej w Kłobucku. 

 

Ad.1.  

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 Ad.2.  

Przyjęcie protokołu Nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 20.06.2016r. oraz   

protokołu Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 11.07.2016r. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 

20.06.2016r. oraz protokół Nr 5 z posiedzenia komisji w dniu 11.07.2016r 

 

Ad.3.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Białej, obręb Biała Górna. 

 



Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że przedmiotem projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego jest teren położony w Białej obręb Biała 

Górna przy ul. Parkowej, który w przeważającej części stanowi własność Gminy 

Kłobuck, dla którego obowiązuje plan miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, który przeznacza tę nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Z uwagi na wniosek Rady Sołeckiej w Białej o dopuszczenie tego 

terenu pod usługi sportu i rekreacji w czerwcu 2015r podjęta została uchwała o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu. W dniu 8 marca br projekt planu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany przez 

Gminną Komisje Urbanistyczno Architektoniczną. Natomiast wyłożenie projektu 

planu do publicznego wglądu miało miejsce w dniach od 27 do 24.06.2016r a 

możliwość składania uwag ustaleń zawartych w cyt. dokumentach planistycznych   

była do 8 lipca br. Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się w dniu 

14.06.2016r. Do projektu planu w wymaganym terminie nie złożono żadnych uwag. 

W ustaleniach planu jest również zapis umożliwiający przebudowę obecnego cieku, 

który kończy się na działce komunalnej. Integralną częścią planu jest załącznik 

graficzny.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poprosił o przekazanie projektantowi planu  

pisemnych uwag do zapisów uchwały: 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu  

 

 Ad. 4.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej.  

 

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

uchwały został przygotowany na wniosek niektórych właścicieli nieruchomości, dla 

których proponuje się przystąpienie do opracowania planu. Wniosek został 

pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego. Niemniej jednak wnioskodawcy wystąpili o rozszerzenie obszaru, 

dla którego plan miałby być opracowywany poprzez ujecie również terenu 

położonego po przeciwnej stronie terenu ul. Drukarskiej, a przewidzianego w 

studium uwarunkowań pod działalność produkcyjno – usługową. Wnioskodawcy 

zadeklarowali zrekompensowanie gminie w całości kosztów sporządzenia planu. Na 

załączniku mapowym do projektu uchwały określono granice terenu opracowania 

planu, który w studium uwarunkowań przeznacza się pod obiekty produkcyjne, 

składy , magazyny i usługi ozn symbolem PU oraz drogę lokalną ul. Drukarskiej   

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 



Ad.5.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic 

Górniczej i Wojska Polskiego.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – poinformowała, że dla przedmiotowego 

terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony 

uchwałą Nr 19/II/2000 Rady Miejskiej w Kłobucku przeznaczającej pod bazę rejonu 

energetycznego. Obecny właściciel nieruchomości wnosi o przeznaczenie 

przedmiotowego terenu pod zabudowę przemysłowo- usługową. Wnioskodawca 

zadeklarował zrekompensowanie gminie kosztów poniesionych na opracowanie 

planu. W studium teren ten przewidziany jest pod lokalizację obiektów 

produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU).    

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 Ad.6.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że projekt uchwały 

dotyczy zniesienie formy ochrony przyrody 1 sztuki drzewa z gatunku dąb 

szypułkowy, rosnącego na nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. 

Zakrzewskiej ozn. w ew. gruntów nr 540/5 obręb Rybno (oddział leśny 224) 

stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, które zostało 

ustanowione Pomnikiem Przyrody w roku 1963, a które w dniu 13.07.2016 w 

związku obfitymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem na wysokości 7 metrów 

zostało złamane i całkowicie pozbawione korony. W wyniku, czego nastąpiła utrata 

wartości przyrodniczych drzewa z wnioskiem o zniesienie formy przyrody 

wystąpiło Nadleśnictwo Kłobuck.   

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

 Ad.7.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że niniejsza uchwała 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została podjęta 

27.X. 2014r. Zmiany do uchwały zostały wprowadzone we wrześniu 2015r. z uwagi, 

że w dniu 1.02.2015r weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i 



porządku w gminach, która wprowadziła obowiązek podjęcia nowych aktów prawa 

miejscowego. Stosownie do unormowania zawartego w/w ustawie zmieniającej, 

dotychczasowe akty prawa miejscowego, zachowują moc na okres, na jaki zostały 

wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. W związku z powyższym zaistniała konieczność zastąpienia dotychczas 

obowiązującej uchwały wraz z jej zmianami, nowym jednolitym, uwzględniającym 

cały zakres delegacji znowelizowanej ustawy. Projekt uchwały został poddany 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz przekazany do Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku celem zaopiniowania.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik -  w nawiązaniu do zapisu § 5 ust.1 pkt 9 

zapytał, w jaki sposób pracownicy PSZOK- u mogą technicznie sprawdzić czy 

odpady nie pochodzą z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

Ad.8.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

zmianie zapisu r-ku bankowego gminy na rachunek bankowy utworzony dla wpłat 

za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformowała, że jest to kolejna 

uchwała, której konieczność podjęcia wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

  Ad.9.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Kłobuck.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że jest to ostatnia 

uchwała, której podjęcie wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach poprzez zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały 

nowym jednolitym aktem uwzględniającym cały zakres delegacji znowelizowanej 

ustawy. Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi oraz przekazany do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.  

 

Radny J. Batóg – zapytał, czy odpady szklane dalej będą zbierane do worków koloru 

zielonego. 



  

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedział, że dostarczenie 

mieszkańcom dodatkowego worka na szkło było z inicjatywy przedsiębiorcy. 

Obecnie gmina nie może wprowadzać zmian do Aktów Prawa miejscowego z uwagi, 

że umowa została sporządzona w oparciu o specyfikację, w której zostały określone 

typy worków dla określonych odpadów. Niemniej jednak taka możliwość będzie 

istniała przy ogłoszeniu kolejnego przetargu. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – w nawiązaniu do regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck zgłosił wątpliwości do zapisów: 

- w § 3 zapytał, czy w akcie prawa miejscowego istnieje możliwość posługiwania się  

  ogólnym stwierdzeniem tzw. „gniazda”  

- w § pkt 16 zapytał, czy definicja zabudowy wielorodzinnej została dostosowana do  

   warunków miejscowych.  

- w § 4 pkt 1 zapytał, czy nie za bardzo został rozbudowany zapis wyznaczenia 

   miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne z  

   przeznaczeniem na lokalizację pojemników na odpady skoro warunki zostały dość  

   precyzyjnie określone w warunkach technicznych jakim winnym odpowiadać  

   budynki i ich usytuowanie 

- w § 5 ust. 1 zwrócił uwagę, że z treści tego zapisu wynika, że wszyscy właściciele  

   zobowiązani są do selektywnego zbioru odpadów, kiedy nie przez wszystkich  

   mieszkańców została zadeklarowana chęć selektywnego zbioru odpadów  

   komunalnych.  

Zaznaczył, że również istnieje możliwość uporządkowania istniejącego problemu 

niezabudowanych, zaniedbanych zarośniętych działek w zabudowie jednorodzinnej 

w miastach poprzez skorzystanie z zapisu w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, który daje możliwość rozszerzenia zapisów 

regulaminowych do innych spraw.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska poinformowała, że z uwagi, że ustawa 

nałożyła obowiązek podjęcia regulaminu uważa, że regulamin powinien być 

przyjęty w wersji już przedstawionej. Natomiast zgłoszone w dniu dzisiejszym 

uwagi po dokładnym przeanalizowaniu zostały by wprowadzone do regulaminu w 

późniejszym terminie. 

 

Radny J. Puchała- zapytał, jakie mamy narzędzie do egzekwowania porządku przed 

budynkami zamieszkałymi. Przytoczył przykład posesji przy ul. Wieluńskiej w 

Kłobucku.  

 

Sekretarz M. Kasprzak – odpowiedziała, że ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach reguluje dokładnie obowiązki mieszkańców w tym usuwanie 

zanieczyszczeń z chodników, więc takie zobowiązanie nie może być przeniesione do 

regulaminu, który jest aktem prawa miejscowego. Przypomniała, że obowiązkiem 



zarządcy drogi jest utrzymanie czystości i porządku w obszarze drogi publicznej. 

Natomiast, jeżeli chodnik położony jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości to 

wówczas właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i 

porządku na tym chodniku.   

 

Radny A. Tokarz – w nawiązaniu do zgłoszonych wątpliwości do zapisu § 3 pkt 16 

uważa, że definicja zabudowy wielorodzinnej zaczerpnięta została z ustawy o 

własności lokali, w której została wskazana ilość lokali by móc utworzyć wspólnotę 

mieszkaniową.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poinformował o kolejnych wątpliwościach 

koniecznych do rozważenia przy kolejnej nowelizacji regulaminu tj do zapisu w :  

- § 21 dot. zobowiązania pozbywania się w sposób systematyczny nieczystości  

                  ciekłych z terenu nieruchomości. Zaproponował przejęcie przez 

                  gminę części obowiązku od właścicieli. 

  

Sekretarz M. Kasprzak – wyjaśniła, że ustawa daje możliwość przejęcia od 

mieszkańca w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje swoich 

obowiązków i nie ma zawartej umowy mimo monitów gminy. Wówczas gmina 

może przejąć zobowiązanie wynikające z odbioru nieczystości ciekłych jako 

wykonanie zastępcze.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zgłosił kolejna wątpliwość: 

- § 23 ust. 3 dot. zobowiązania wyprowadzenia psa w miejsce publiczne. Uważa, że 

                            wszystkie psy powinny mieć nałożony kaganiec.  

 

- § 23 ust. 8 dot. zakazu hodowli psów i kotów w budynkach wielorodzinnych i w  

                            budynkach wspólnot mieszkaniowych.   

 

Radny Z. Bełtowski zapytał, na jakich zasadach mieszkaniec może usunąć eternit z  

powierzchni dachowych.  

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że usunięcie tego typu 

odpadu powinno być dokonane przez firmę, która ma odpowiednie doświadczenie i 

zezwolenie na tego typu prace. Ponadto na takie roboty powinno być dokonane 

zgłoszenie do Organu Budowlanego w Starostwie Powiatowym. Gmina nie ma 

żadnych kompetencji w tym zakresie. Natomiast przez gminę osobie prywatnej na 

tego typu działanie może być udzielone dofinansowanie. 

 

Radny A. Tokarz w nawiązaniu zapisu regulaminu w § 23 pkt. 6 uważa, że 

egzekwowanie tego przepisu powinno być przekazane do ZDiGK, który powinien 

porozumieć się z organami ścigania, które operacyjnie mógłby kontrolować 

spacerujących właścicieli zwierząt.  



 

Radny J. Soluch – poinformował o uciążliwym problemie wylewanej na pola w dni 

wietrzne gnojowicy. W odniesieniu do eternitu potwierdził, że usunięcie eternitu 

musi być dokonane przez firmę specjalistyczną wskazaną przez Starostę. Niemniej 

jednak na dzień dzisiejszy przez mieszkańców praktykowane jest foliowanie 

ściągniętego eternitu i przekazanie go do utylizacji przez Firmę Remondis. 

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska - w odniesieniu do gnojowicy 

odpowiedziała, że te kwestię reguluje odrębna ustawa o nawozach i nawożeniu, w 

której określone są terminy i warunki, aby gnojowica mogła być wprowadzona do 

gruntu.  

 

Radna B. Błaszczykowska – zapytała jak może być rozwiązana sprawa hodowli 

trzody chlewnej w miastach, która przeszkadza mieszkańcom szczególnie w okresie 

letnim.    

 

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – odpowiedziała, że prawo nie działa 

wstecz. Poinformowała o trwających pracach nad tzw. ustawą odorową, która do 

dnia dzisiejszego nie została jeszcze uchwalona z uwagi na dużą ilość zgłaszanych 

kwestii spornych, gdyż zapach nie jest mierzalny.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

/ za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

 

Ad.10.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłobuck w roku 2016.  

  

Kierownik Wydziału GOR M. Borkowska – poinformowała, że program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został podjęty 

przez radę uchwałą w dniu 30.03.2016r. Jednakże, że przez Wojewodę Śląskiego 

rozstrzygnięciem nadzorczym została stwierdzona nieważność uchwały Nr 

178/XX/2016r. Wobec powyższego został przygotowany nowy projekt programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kłobuck uwzględniający uwagi wskazane w rozstrzygnięciu 

nadzorczym. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Lekarza Weterynarii w 

Kłobucku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz przez zarządy obwodów 

łowieckich działających na terenie gminy Kłobuck.  

 

Radny A. Tokarz – dokonał zgłoszenia wolno żyjących kotów na terenie Osiedla Nr 3  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 



 

Ad.11.  

Sprawy różne. 

  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie o wydzierżawienie części nieruchomości o pow.120m2  

     stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul. Topolowej ozn. nr  

    1060/173 o całkowitej pow. 5,8863ha.  

 

Przewodniczący komisji W. Dominik – poinformował, że z wnioskiem o 

wydzierżawienie części nieruchomości ozn Nr 1060/173 o pow. 6mx20m wystąpił 

właściciel działki sąsiedniej ozn. nr 558 w celu zapewnienia odpowiednich 

warunków hodowlanych dla strusia Emu. Wnioskodawca zapewnił, że teren 

zostanie odpowiednio ogrodzony, przez co ptak nie będzie stanowił zagrożenia dla 

mieszkańców.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - dodała, że nieruchomość gminna położona 

jest na granicy dwóch osiedli. Dlatego wniosek został przekazany do zaopiniowania 

przez Zarząd Osiedla Nr 3 i Nr 4. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 

Zarząd Osiedla Nr 4. Natomiast w opinii otrzymanej od Zarządu Osiedla Nr 3 

przypomniano, że w roku 2011 została podjęta przez samorząd mieszkańców 

uchwała, w której samorząd mieszkańców zwraca się o przeznaczenie tego terenu 

pod budowę dwukondygnacyjnych garaży.   

 

Radny A. Tokarz – przypomniał, że w obrocie prawnym jest uchwała nr 10/2011 

samorządu mieszkańców Osiedla Nr 3 „Słoneczne” z dnia 13.12.2011r. w której 

samorząd mieszkańców zwraca się o wydzielenie działek w obrębie ulicy Topolowej 

w Kłobucku oraz rejestrację osób chętnych na budowę garaży, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Osiedla nr 3. Zaznaczył, że sprawa przez 

niego była już podnoszona wielokrotnie była także pozytywnie opiniowana przez 

ówczesną Komisję Zagospodarowania Przestrzennego. Niemniej jednak z uwagi na 

protesty mieszkańców przez ówczesnego burmistrza została przeniesiona inicjatywa 

projektu budowy budynku wielolokalowego z terenu Ogródka Jordanowskiego ul. 

Spacerowej na teren planowany pod budowę garaży, co zostało również wstrzymane 

petycją podpisaną przez około 90 mieszkańców. Uważa, że dzisiaj należałoby 

przystąpić do wykonania symulację, co byłoby większym pożytkiem dla gminy czy 

budowa budynku czy z podatku od garaży. Zwrócił uwagę, że jest w posiadaniu 

materiału związanego z budową tych garaży. Niemniej jednak czy te garaże 

powstaną zależy od burmistrza.   

Natomiast wydanie zgody na hodowlę strusi koliduje z koncepcją budowy garaży  

Dzisiaj zależy wszystko od określenia zamiarów burmistrza względem tego terenu.  

 

Radny J. Puchała – uważa, że należy pomóc w realizacji osobie mającej inicjatywę, 

tym bardziej, budowa garaży na pewno szybko nie nastąpi.  

 



Radna B. Błaszkowska- poinformowała, że jest przeciwko sytuowaniu jakiejkolwiek 

hodowli na terenie miasta, ponieważ poparcie tej propozycji będzie już za zgodą 

rady. Ponadto na dzień dzisiejszy nie mamy pewności, że przez wnioskodawcę 

zostaną zapewnione higieniczne warunki temu ptactwu. Uważa, że na tym terenie 

powinno powstać to, co będzie służyło społeczeństwu z tego rejonu. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że osobiście nie jest przeciwny hodowli strusia na 

osiedlu, która byłaby urozmaiceniem dla dzieci. Niemniej jednak musi zważać na 

interes publiczny większej społeczności niż jednego obywatela. Zaznaczył, że 

rozwiązaniem będzie stanowisko burmistrza czy przystąpimy do budowy garaży.  

 

Radny J. Puchała - zaproponował dzierżawę na okres próbny.  

 

Radny T. Wałęga – zapytał ile na dzień dzisiejszy jest chętnych osób na budowę 

garaży, których budowa na pewno przyczyniłaby się do udrożnienia ulicy 

Wyszyńskiego. Niemniej jednak nie znając liczby chętnych osób nie wiemy ile można 

na tym terenie usytuować garaży. Dlatego też uważa, że wnioskodawcy można 

wyrazić zgodę na dzierżawę na okres próbny poprzez zawarcie terminowej umowy 

dzierżawy. Ponadto wskazał inną możliwość do lokalizacji garaży przy ulicy 

Topolowej po przeciwnej stronie lecznicy zwierząt i na wysokości terenu po byłym 

Amfiteatrze. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – podzielił obawy Radnej B. Błaszczykowskiej 

o nie wprowadzanie hodowli zwierząt na teren miasta. Natomiast uważa, że jeśli 

zostanie wyrażona zgoda na okres próbny wnioskodawca też będzie musiał 

zainwestować w ogrodzenie i budynek, więc prawdopodobnie będzie zachodziła 

konieczność jej przedłużenia przez wiele lat. 

 

Radny A. Tokarz – poinformował, że na przestrzeni tych lat swoją aprobatę i chęć do 

tej inicjatywy budowy garaży wyraziło około 30 osób. Zwrócił uwagę, że w zapisach 

uchwały podjętej przez zarząd osiedla jest również mowa o rozpoznaniu 

urzędowym rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Uważa, że takie rozpoznanie 

mogłoby zostać przeprowadzone poprzez wystosowanie pisma urzędowego czy 

ogłoszenia o naborze osób chętnych do budowy.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poinformował, że o wydzierżawieniu powierzchni 

zdecydują radni. Natomiast, jeśli zostanie wyrażona zgoda umowa musi być zawarta 

w sposób bezpieczny dla gminy, więc do 3lat, ale z możliwością jej wypowiedzenia 

lub ograniczenia gdyby pojawił się inwestor. W odniesieniu do budowy garaży 

poinformował, że gmina nie ma w planach budowy garaży, gdyż są inne pilniejsze   

zadania do realizacji, ponadto garaże nie rozwiązują problemów parkingowych. 

Dlatego też uważa, że bardziej opłacalna jest budowa bloku mieszkalnego tym 

bardziej, że buduje go inwestor zewnętrzny na gruncie przekazanym w wieczyste 



użytkowanie lub do sprzedaży dla potencjalnych nowych mieszkańców naszej 

gminy, a jeśli będą to mieszkańcy zamożni, których stać będzie na wykup 

mieszkania za nimi przyjdą do gminy wysokie PIT, co będzie większym zyskiem dla 

gminy niż budowa garaży dla nieokreślonej na dzień dzisiejszy liczby mieszkańców.    

W nawiązaniu do ul. Wyszyńskiego odpowiedział, że sprawa zostanie rozeznana ile 

powstanie miejsc parkingowych Zwrócił uwagę, że jeśli jest to priorytetowa sprawa  

zarządy osiedla mogą przeznaczyć swoje środki finansowe, na projekt zmiany 

organizacji ruchu i na projekt przeprojektowania i oznakowania parkingów co 

potwierdzi, że takiego rozwiązania oczekują mieszkańcy.  

 

Za pozytywną opinią wniosku w sprawie o wydzierżawienie części nieruchomości o 

pow.120m2 stanowiącej własność Gminy Kłobuck położonej w Kłobucku przy ul. Topolowej 

ozn. nr 1060/173 o całkowitej pow. 5,8863ha. głosowało 8 radnych, 1 osoba głosowała 

przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu.   

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany 

 

 -   rozpatrzenie wniosku o wynajęcie z gminnego zasobu części nieruchomości gruntowych  

     ozn. Nr 1060/156 położonej w Kłobucku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. 11 Listopada. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik poinformował, że z prośbą o wynajęcie z 

zasobu gminnego części nieruchomości gruntowej ozn. Nr 160/15 położonej w 

Kłobucku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. 11 Listopada wystąpiło 4 mieszkańców 

Osiedla Nr 3 na przedmiotowym terenie wnioskodawcy chcą postawić garaże z 

blachy ocynkowanej. Natomiast jako dojazd wskazują drogę wewnętrzną urządzoną 

na nieruchomości gruntowej ozn. Nr1060/155.    

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przeprosiła za brak opinii Zarządu Osiedla 

Nr 3 uzupełniła, że działka, o której wynajęcie wystąpili mieszkańcy stanowi 

zieleniec położony wzdłuż terenu, na którym funkcjonuje szpital. Poinformowała, że 

jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany wynajęcie terenu winno nastąpić w 

drodze przetargu.  

Komisja jednogłośnie wstrzymała się z wypracowaniem opinii do czasu uzyskania opinii 

Zarządu Osiedla Nr 3. 

 

  -  rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ul. „Spichlerzowej” drodze wewnętrznej  

     zlokalizowanej na działkach będących własnością Skarbu Państwa ozn. Nr 3033/1 i nr  

     3032 obręb Łobodno, nr 551 i częściowo na działce nr 552 obręb Smugi oraz częściowo na  

     działkach przylegających do działek będących własnością osób fizycznych. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że wniosek dotyczy drogi 

stanowiącej przedłużenie ul. Witosa w kierunku drogi wojewódzkiej wg przebiegu 

przedstawionego na załączniku graficznym. Droga położona jest na pograniczu 

dwóch obrębów geodezyjnych Kamyka i Łobodna jest drogą wewnętrzną nie 



zaliczona do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

nadanie nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli 

terenów, na których droga została urządzona. Większości terenu, na którym jest 

urządzona droga stanowiąca własności Skarbu Państwa. Dlatego też wystąpiono do 

starosty z prośbą o wydanie zgody na nadanie nazwy przedmiotowej drodze. 

Intencją nadania nazwy ulicy było uporządkowanie adresów nieruchomości 

przylegającym do drogi wewnętrznej. Część posesji posiada adres Łobodno ul. 

Sienkiewicza. Nadmieniła, że wniosek o nadanie przedmiotowej drodze nazwy 

złożyła również Spółdzielnia ” SMUGI”. Na dzień dzisiejszy gmina nie dysponuje 

pozytywną opinią Starosty, który oczekuje wypowiedzenia się co do zamiarów. 

   

Przewodniczący Komisji W. Dominik zapytał, czy ta droga faktycznie spełnia 

warunki drogi wewnętrznej i czy nie powinna być drogą o charakterze drogi 

gminnej lokalnej, ponieważ łączy ona drogę gminna z droga wojewódzką.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – wyjaśniła, że zaliczając drogę do kategorii 

dróg gminnych nie rozwiążemy problemu z uporządkowaniem kwestii adresowych 

posesji. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski – poprosił o zaakceptowanie nazwy ul. „Spichlerzowej”, 

aby po uzyskaniu zgody od Starosty można było rozwiązać istniejący problem, na 

który oczekuje również duży inwestor. Zaznaczył, że uregulowanie stanu drogi, a 

nadanie nazwy drogi i adresu są dwiema różnymi rzeczami tym bardziej, że z tą 

propozycją nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy.  

 

Radna D. Kasprzyk – poinformowała, że część tej drogi była zawsze traktowania 

jako ul. Witosa  czy jako droga przez tzw. kurniki. Natomiast z przedstawionej mapy 

wynika, że ul. Spichlerzowa będzie przebiegała po obu stronach ulicy Wspólnej, więc 

tym sposobem zostanie zlikwidowana część ul. Witosa. Dlatego też uważa, że być 

może starosta wstrzymał się z opinią z uwagi na toczącą się sprawę w Sądzie, więc 

nadanie nazwy bez zgody Starosty i właścicieli działek, którzy złożyli sprawę w 

Sądzie jest za wczesne.    

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zwróciła uwagę, że przy tej drodze 

zlokalizowane sa budynki mieszkalne, których właściciele mają problem z adresem.   

 

Radna D. Kasprzyk – dodała, że część właścicieli budynków zlokalizowanych 

bezpośrednio przy ul. Sienkiewicza obręb Łobodno i ul. Witosa deklaruje chęć 

zaliczenia ich do Sołectwa Smugi. Poprosiła o dokładne rozważenie tej propozycji, 

gdyż już istnieje problem z ul. Długą, która ma wjazd z ul. Szkolnej i z ul. Wspólnej. 

Poinformowała, że nie zgadza się by wyjazd z ul. Wspólnej był na ul. Spichlerzową 

która będzie traktowana jako droga wewnętrzna, co w przyszłości może powodować 

poważne utrudnienia w realizacji zadania z realizacja zadania z udziałem środków 



zewnętrznych. Zaznaczyła, że wyjazd i wjazd na ul. Wspólna odbywał się zawsze z 

ul. Witosa i od ul. Szkolnej. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska - rozumie, że Radna D. Kasprzyk wnioskuje 

aby ograniczyć odcinek, któremu proponuje się nadanie nazwy do wysokości ul. 

Piaskowej.  

 

Radna D. Kasprzyk – uważa, że można nawet ograniczyć do znaku granicy Kamyk. 

Wówczas ul. Spichlerzowa byłaby typowo ulicą Spichlerzową. 

   

Burmistrz J. Zakrzewski - przypomniał, że droga urządzona jest w obrębie dwóch 

sołectw Łobodno i Kamyk i nie wystarczy zmienić nazwy ulicy i przypisać do niej 

mieszkańców, gdyż Ci mieszkańcy przypisani są do poszczególnych Sołectw i 

zachodziłaby konieczność zmiany granic sołectwa. Zwrócił uwagę, że ul. 

Spichlerzowa będzie miała dwa adresy jadąc od Smug po prawej stronie będzie 

miała adres Kamyk ul. Spichlerzowa a po lewej stronie adres Łobodna.  

 

Radna D. Kasprzyk – uważa, że nie może zniknąć odcinek ul. Witosa, ulica 

Spichlerzowa powinna zaczynać się od ul. Wspólnej w stronę Kamyka, a pozostała 

część powinna być dopisana do ul. Witosa. 

 

Burmistrz J. Zakrzewski - zaznaczył, że z uwagi, że na dzień dzisiejszy ulica ma 

nieuregulowany stan prawny jest zaliczona do kategorii dróg wewnętrznych. 

Niemniej jednak ma nadzieje, że przy takim nasileniu inwestycyjnym nie pozostanie 

drogą wewnętrzną.  

 

Radny Z. Bełtowski – przyznał, że przez Starostę nie mogła być podjęta decyzja z 

uwagi na tocząca się sprawę w Sądzie. Uważa, że nadając nazwę ulicy droga 

powinna mieć uregulowany stan prawny i powinna stanowić własność gminy.      

 

Burmistrz J. Zakrzewski – zwrócił uwagę, że przy wydawaniu pozwolenia na 

budowę trzeba mieć świadomość, że po zakończeniu budowy będzie zachodziła 

konieczność dokonania meldunku, więc musi być ulica przynależąca do pasa jezdni,  

drogowego. Zaznaczył, że nazwa samej ulicy nie jest adekwatna o uregulowań stanu 

prawnego, bo właściciel buduje się przy konkretnej drodze, z której ma zapewniony 

dojazd.  

 

Radna D. Kasprzyk – zaapelowała o wyłączenie z propozycji nadania nazwy 

odcinka drogi ul. Witosa. Poprosiła o odłożenie kwestii nadania nazwy do czasu 

uregulowania spraw technicznych drogi. Zadeklarowała, że osobiście zbierze od 

mieszkańców deklaracje, przy jakiej drodze chcą być zameldowani.  

 

Burmistrz J. Zakrzewski – dodał, że powinna być opinia trzech sołectw.  



 

 Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska- zobowiązała, się do sprawdzenia, na jakim 

odcinku jest nadana nazwa ul. Witosa. Poinformowała, że nadanie nazwy nie 

pozbawi drogi kategorii drogi gminnej, jeżeli działka drogowa na tym odcinku 

stanowi drogę gminną. Przypomniała, że droga w latach 70 została poszerzona 

kosztem gruntów przyległych. Inwestorem była SKRP „SMUGI” Stąd kilka osób 

toczy spór w Sądzie o tytuł. Zaznaczyła, że jeśli przez tych właścicieli zostanie 

wyrażona zgoda na nadanie nazwy nie będzie żadnych przeszkód w jej nadaniu. 

Pozostanie jedynie problem, na jakim odcinku zostanie nadana nazwa.  

 

Radny J. Soluch – zaproponował, nadanie nazwy ulicy od drogi wojewódzkiej do 

granicy Kamyk Smugi z propozycją nazwy ulicy Przemysłowej.  

 

Przewodniczący komisji W. Dominik – zwrócił uwagę, że nie mając zgody 

mieszkańców i opinii Rady Sołeckiej Łobodna nie możemy nadać nazwy ulicy  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że propozycję nadania 

nazwy ul. Spichlerzowej przedstawili Sołtysi Łobodna i Kamyka. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapytał, czy technicznie możliwe jest 

zachowanie granic Sołectw wówczas gdyby po zachodniej stronie ul. Spichlerzowej 

był adres z Łobodna, a po stronie wschodnie ze Smug lub z Kamyka.  

 

Radny J. Soluch – poinformował, że z uzyskanych informacji wie, że przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność przy tej ulicy bardzo zależy na nadaniu jej nazwy, co 

pomoże w załatwieniu dalszych dokumentów związanych z prowadzeniem 

działalności.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zaproponował, pozytywne zaopiniowanie 

nazwy ulicy na odcinku między Sołectwem Kamyk i Łobodno, by w późniejszym 

czasie tą nazwę rozszerzyć do ul. Piaskowej.  

 

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na nadanie nazwy ulicy Spichlerzowej na 

odcinku między drogą wojewódzką Nr 491 a drogą gminną ul. Piaskowa.    

 

  -  zapoznanie się z opinią techniczną sporządzoną na okoliczność udrożnienia dojazdu do  

     bloków zlokalizowanych przy ul. Wyszyńskiego Kłobucku. 

 

Przewodniczący komisji W. Dominik – odczytał opinię techniczną drogi gminnej ul. 

Wyszyńskiego w Kłobucku sporządzoną na okoliczność udrożnienia dojazdu do 

bloków zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy opracowana przez mgr inż. T. 

Zawadzkiego.  

/ opinia w załączeniu pod protokołem/ 



 

Mieszkaniec Osiedla Nr 3 Z. Zając – nawiązaniu do ustawionego znaku 

zatrzymywania się przypomniał, że zasadność jego ustawienia była opiniowana 

przez Policję. Zakaz zatrzymywania został wzmocniony tabliczką z napisem „ 

dotyczy również wjazdów i ciągów pieszych przy budynkach” i był on 

respektowany do pewnego czasu. Niemniej jednak od pewnego czasu za nie 

przestrzeganie zakazu kierowcy nie są karani, a parkujące pojazdy w zatokach 

między blokami utrudniają dojazd karetki pogotowia, czy straży pożarnej z uwagi 

na fakt, że bloki po prawej stronie ul. Wyszyńskiego od strony ul. 11 Listopada mają 

usytuowane klatki schodowe od strony północnej, a nie od ul. Wyszyńskiego. 

Poprosił o rozwiązanie istniejącego problemu poprzez ustawienie zakazu 

parkowania w zatokach między blokami. Zwrócił uwagę, że na terenie osiedla od ul. 

Osiedlowej jest pół parkingu miejsc wolnych.     

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapytał, czy wszystkie działki zostały 

wydzielone po obrysie budynków.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – odpowiedziała, że nie wszystkie działki. 

Przypomniała, że gmina wielokrotnie proponowała wspólnotom mieszkaniowym 

nabycie gruntu wokół budynku.  

 

Radny A. Tokarz – zaznaczył, że ta kwestia nie ma większego wpływu na 

podniesiony problem, który toczy się od wielu lat, kiedy jeszcze przewodniczącym 

osiedla i radnym był pan Z. Zając. Zaznaczył, że nie jest to sprawa z tych, które 

można załatwić raz na zawsze, bo nie wszystkim mieszkańcom można dogodzić. 

Uważa, że ta propozycja rozwiązania problemu poprzez wyznaczenie miejsc do 

parkowania równoległego po obu krawędziach jezdni jest merytoryczna i można z 

niej skorzystać. Wówczas okaże się czy ten argument spowoduje, że mieszkańcy 

parkujący przy wspólnotach skorzystają z tych miejsc. Natomiast, jeśli ten problem 

nie zostanie rozwiązany wówczas będzie zachodziła konieczność wprowadzenia 

zakazu wjazdu w zatoki między wspólnotami.  

Zwrócił uwagę, że jeśli skorzystamy z propozycji powstaną nowe miejsca w pobliżu 

miejsca zamieszkania, co będzie poważnym argumentem do rezygnacji z 

parkowania w zatokach między blokami ozn. jako drogi p.poż. tym bardziej, że 

ważna jest każda chwila do ratowania ludzkiego życia. Osobiście byłby za 

skorzystaniem z merytorycznej propozycji fachowca i poinformowaniu 

mieszkańców o zakazie parkowania. 

 

Mieszkaniec Osiedla Nr 3 Z. Zając – uzupełnił, że tą uciążliwość stwarzają tylko 

cztery samochody.  

 

Radny A. Tokarz – dodał, że istniejący problem ulegnie pogłębieniu po przebudowie 

ul. 11 Listopada, gdy zostaną wyznaczone równoległe miejsca parkingowe i ubędzie 



miejsc parkingowych. Dlatego wydaje się, że będzie potrzebna interwencja z budżetu 

gminy, czyli Burmistrza jako dysponenta tego budżetu aby wspomóc osiedla w 

budowie nowych miejsc parkingowych.   

 

Radny J. Soluch – w odniesieniu do stwierdzenia, że problem stwarzają tylko cztery 

samochody uważa, że kwestia powinna być rozwiązana poprzez ciągłe karanie tych 

kierowców mandatami. W kwestii ekspertyzy poinformował, że w Częstochowie jest 

dużo ulic o parkowaniu na przemiennym, więc kierowcy poruszający się po tych  

drogach muszą się zatrzymać, aby przepuścić pojazd nadjeżdżający z przeciwnej 

strony. Przyznał, że w tej okolicy Kłobucka jest mało miejsc parkingowych, czego 

sam doświadczył chcąc skorzystać z zakładu fizykoterapii. Uważa, że parkowanie 

naprzemienne powinno być wprowadzone nie tylko na tej ulicy, ale również na 

innych ulicach. 

 

Wiceprzewodniczący J. Kulej – zaproponował utworzenie na osiedlu Nr 3 

dodatkowych miejsc parkingowych w miejscu istniejącego boiska między blokami, 

które jest już wypoziomowane i przy niewielkich nakładach finansowych 

poniesionych na utworzenie dojazdu mogłyby powstać dodatkowe miejsca 

parkingowe.  

 

Radny A. Tokarz – przyznał, że były już takie propozycje i to miejsce idealnie 

nadawałoby się na parking. Niemniej jednak uważa, że o tej propozycji należałoby 

poinformować mieszkańców z odpowiednią argumentacją. 

 

Radny T. Wałęga – zastanawia się czy propozycja utworzenia nowych miejsc 

parkingowych w miejscu boiska nie rozwiązałaby problemu. Przyznał, że 

wprowadzenie ruchu naprzemiennego byłoby dobrym rozwiązaniem niemniej 

jednak droga ul. Wyszyńskiego przebiega po łuku, co może ograniczać widoczność 

oraz to, że tą ulicą przejeżdżają karetki pogotowia na sygnale. Dlatego też proponuje 

przed wydaniem opinii o wprowadzenia ruchu naprzemiennego pochylić się nad 

propozycją utworzenia dodatkowych miejsc postojowych na terenie boiska.  

 

Radny A. Tokarz- w nawiązaniu do propozycji utworzenia nowych miejsc do 

parkowania poinformował, że istnieje duży problem z zaparkowaniem pojazdu, 

który zgłaszany jest też przez właścicieli garaży zlokalizowanych na terenie 

prywatnym na naprzeciwko szpitala, którzy poprzez zaparkowane nieprawidłowo 

pojazdy mają utrudniony wjazd i wyjazd z garażu. Zwrócił uwagę, że za tymi 

garażami znajduje się duża niewykorzystana przestrzeń, na której mogłoby powstać 

dużo miejsc parkingowych w zamian za teren boiska.   

 

Radny J. Batóg – uważa, że parkowanie naprzemienne nie powinno utrudnić 

przejazdu karetki na sygnale, gdyż karetka na takim krótkim odcinku nie jedzie już z 

dużą prędkością. W odniesieniu do mniejszej ilości miejsc postojowych, których 



będzie jeszcze mniej po przebudowie ul. 11 Listopada poinformował o propozycji 

mieszkańca, który proponuje tworzenia nowych miejsc parkingowych wewnątrz 

terenów osiedli.  

 

Radny J. Puchała – zwrócił uwagę, że najbliższy dojazd karetki pogotowia do 

szpitala jest od strony ul. 11 listopada od strony apteki.   

 

Mieszkaniec Z. Zając – w nawiązaniu do konieczności zwiększenia ilości miejsc 

parkingowych zaproponował zmodernizowanie istniejącego parkingu między ul. 

Osiedlową a ul. 11 Listopada jak równie poinformowaniu mieszkańców poprzez 

ustawienie tablicy informacyjnej o możliwości zaparkowania na parkingu przy ul. 

Kochanowskiego.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – uważa, że propozycja parkowania 

naprzemiennego jest najlepszym rozwiązaniem. Zaproponował przegłosowanie 

wniosku wynikającego z przedstawionej opinii mgr inż. T. Zawadzkiego, ze 

właściwym rozwiązaniem byłoby zniesienie całkowitego zakazu zatrzymywania się 

na ulicy i wyznaczenie miejsc parkowania ( równoległego) przy obu krawędziach 

jezdni. Spowodowałoby to także spowolnienie ruchu, czego oczekuje się przy 

wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30km/h, bez konieczności wprowadzania 

innych środków organizacji ruchu (takich jak np. progi zwalniające). W ten sposób 

mieszkańcy bloków z brakiem miejsc do parkowania na własnym terenie uzyskaliby 

możliwość parkowania pojazdów w pobliżu miejsc zamieszkania na terenie drogi 

publicznej.   

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję 

rozwiązania problemu  

 

  - wypracowanie opinii w sprawie nadania nazw rondom położonym w Kłobucku. 

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – przypomniała, że Kongres Nowej Prawicy 

Oddział Częstochowski w porozumieniu z Młodzieżą Wszechpolską w dniu 

5.11.2015r złożył wniosek proponując nadanie rondom następujących nazw:  

- rondu na skrzyżowaniu ul. Ks Staszica i ul. Częstochowskiej –im Hołdu Ruskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 Listopada – im. Romana Dmowskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową –im. rotmistrza Witolda  

  Pileckiego. 

W dniu 07.01.2016r pismem wystąpiono do poszczególnych Zarządów Osiedli w 

Kłobucku o zaopiniowanie przedmiotowych propozycji.  

  - Zarząd Osiedla Nr 8 podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, aby  

    skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. 11 listopada nadać nazwę „ Rondo  

     Zagórzańskie” a nie wypowiedziało się co do propozycji nazw dla pozostałych 

     rond, 



 -  Zarząd Osiedla nr 5 nie widzi potrzeby nadawania nazw rondom w Kłobucku,  

 -  Zarząd Osiedla Nr 6 wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji społecznych z  

    mieszkańcami Kłobucka. 

 -  Zarząd Osiedla Nr 3 wypracował negatywną opinię do wniosku pana M. Janika 

        

Ponadto w dniu 13.07.2016 wpłynęła do tut. urzędu Uchwała – Sancyt, a w dniu 

11.08.2016 wpłynęła do niej poprawka, z której wynika, że Sejmik Ziemski 

Powiatowy Ziemi Kłobuckiej proponuje nadanie rondom następujących nazw: 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Ks Staszica i ul. Częstochowskiej –im Hołdu Ruskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 Listopada – im. Romana Dmowskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową – im Witolda Pileckiego. 

Przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznych 

właściwości Rady pozostaje nadawanie nazw ulicą miejskim. Uzupełniła, że w 

rozmowie telefonicznej uzyskała informację, iż wnioskodawcą jest grupa 

mieszkańców nie zarejestrowanych jako stowarzyszenie lub inne ugrupowanie. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – przypomniał, że przez Młodzież 

Wszechpolską i Kongres Nowej Prawicy były zbierane podpisy pod propozycją 

nadania nazw.  

 

Radna B. Błaszczykowska – poinformowała, że osobiście nie widzi potrzeby 

nadawania nazwy rondom. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba zaproponowała 

nadanie nazw rodzimych jak. np. rondu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 

Listopada – nazwy „Niepodległości” lub „J. Długosza”. Osobiście zgadza się z 

propozycją nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową – 

Zagórzańskie. Zaproponowała przeprowadzenie konsultacji społecznych na łamach 

Gazety Kłobuckiej. 

 

Radny J. Puchała – zaproponowała nadanie nazw: 

 - rondu na skrzyżowaniu ul. Ks Staszica i ul. Częstochowskiej – Tranzytowe 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 Listopada – Rynek 

- rondu na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową – Zagórze.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji J. Kulej – poinformował, że nie widzi potrzeby 

nadawania nazw rondom. 

 

Radna D. Kasprzyk – zapytała, o skutki finansowe związane z nadaniem 

nazewnictwa rondom. 

   

Radny A. Tokarz – przedstawił opinię Zarządu Osiedla Nr 3. Zwrócił uwagę, że na 

posiedzeniu komisji powinna być opiniowana propozycja przesłana do 

zaopiniowania przez Zarządy Osiedli.  

 



Radny J. Batóg – przypomniał, że Osiedle Nr 8 wystąpiło z nazwą ronda   

na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową jako Zagórzańskie w roku 2010. 

Przedstawił uzasadnienie.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik zapytał, czy technicznie możliwe jest 

przeprowadzenie szerszych konsultacji.  

 

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska – zapytała, jak radni widzą przeprowadzenie 

konsultacji. Uważa, że należy zastanowić się, w jaki sposób nadanie nazw usprawni 

życie mieszkańców, czy każdy mógłby zaproponować nazwę, a potem odbyłoby się 

głosowanie czy też winno się w konsultacjach podać konkretne nazwy, a uczestnicy 

głosowali by nad konkretną nazwą. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zaproponował przegłosowanie wniosku 

Kongres Nowej Prawicy Oddział Częstochowski w porozumieniu z Młodzieżą 

Wszechpolską nazw: 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Ks Staszica i ul. Częstochowskiej –im Hołdu Ruskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. 11 Listopada – im. Romana Dmowskiego 

- rondu na skrzyżowaniu ul. 11Listopada z ul. Zamkową – im Witolda Pileckiego. 

Za pozytywną opinią głosowało 0 radnych, 10 radnych głosowała przeciwko, 2 

radnych wstrzymało się od głosu.   

Wniosek został negatywnie zaopiniowany.  

 

Radny J. Soluch – zwrócił uwagę, aby w uniknąć w przyszłości wpływu kolejnych 

propozycji nazw rondom zaproponował, aby komisja podjęła stanowisko o nie 

nadawaniu nazwy rondom w Kłobucku.  

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – zapytał, czy komisja może podjąć taką 

jednoznaczna decyzje, ponieważ uważa, że do podjęcia takie stanowiska 

upoważniona jest rada w formie uchwały. Osobiście uważa, że skoro został 

zgłoszony wniosek poparty przez mieszkańców należy przygotować projekty 

uchwał i poddać je pod głosowanie na posiedzeniu Sesji.  

 

  -  rozpatrzenie wniosku mieszkańca o zmianę nazwy ulicy gen Juliusza Rómmla położonej w  

     Kłobucku. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – odczytał przesłany drogą internetową 

wniosek mieszkańca, który wystąpił wnioskiem o zmianę nazwy ulicy gen Juliusza 

Rómmla położonej w Kłobucku. 

Poinformował, że dokonanie zmiany nazwy ulicy Rómmla wiązać się będzie z 

koniecznością wymiany dokumentów, w których uwidoczniony jest adres, ponadto 

przy ulicy gen. J Rómmla zameldowanych jest około 1.200 osób.  

 



Radny T. Wałęga – uważa, że nikt z radnych nie ma tak dużej wiedzy historycznej, 

żeby odnieść się do argumentacji przedstawionej przez wnioskodawcę. 

Zastanawia się ile podmiotów gospodarczych oprócz zameldowanych osób znajduje 

przy ul. Rómmla. Zapytał, przez kogo zostaną pokryte koszty związane z wymianą 

dokumentów czy pieczątek firmowych. 

 

Radny A. Tokarz – zaproponował wystąpienie o opinię do organu uprawnionego np. 

do IPN.   

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik- poinformował, że z pozyskanej wiedzy wie, 

że nie ma jednoznacznej opinii, co do osoby generała.  

 

Radny J. Batóg – powiedział, że z uwagi, ze na dzień dzisiejszy nie znamy 

jednoznacznej opinii, a znając koszty tego przedsięwzięcia zaproponował 

pozostawienie nazwy ulicy do czasu ustawowego rozwiązania pewnych kwestii 

związanych z nazewnictwem.  

 

Radny T. Wałęga – dodał, że w momencie, kiedy mielibyśmy jednoznaczną opinię 

historyczną uznającą generała za zdrajcę narodu i że jest to osoba, której nie należy 

wychwalać, bo źle zapisała się na kartach historii, wówczas żadne koszty nie 

powinny odgrywać roli. Osobiście nie argumentowałby stanowiska komisji czymś 

takim, że są to dość duże koszty, bo ważniejszym czynnikiem jest to, że nie ma 

jednoznacznego stanowiska historyków chociażby w kwestii tego, że odnosił 

korzyści z przynależności do partii komunistycznej. 

  

Komisja zaproponowała wystąpienie z pismem do IPN o opinię dotycząca osoby 

gen J. Rómmla.  

/ za wystąpienie do IPN głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu/. 

 

Przewodniczący Komisji W. Dominik – poinformowała o następujących sprawach: 

- w dniu 10.07.2016 do wiadomości członków Komisji zagospodarowania przekazana  

  została treść odpowiedzi przesłanej przez ZDiGK do mieszkańców ul. 3 Maja w  

    Kłobucku, że w celu uspokojenia ruchu drogowego zostało zlecone wykonanie 

     projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. 3 Maja w Kłobucku z terminem  

     wykonania umowy na dzień 31.08.2016r.   

 

  - odczytał informację przygotowaną przez Wydział GPN w nawiązaniu do  

    wniosku przesłanego do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kłobucku o  

    wyrażenie zgody na dalszy najem gruntu zlokalizowanego w Kłobucku o  

    pow. 28,20m2 stanowiącego część nieruchomości ozn. nr 3599/10.  

 



Radna B. Błaszczykowska – poinformowała, że przedłużenie umowy jest nierealne, 

ponieważ musimy zadbać o wizerunek miasta. Grunt znajduje się przy drodze 

tranzytowej, na której postawiony jest pawilon wolno stojący, a wnioskodawca 

doskonale wiedział, że umowa została zawarta tylko na 1 rok, aby mieć czas na 

zmianę lokalizacji.  

 

Radny A. Tokarz – zaproponował wskazanie wnioskodawcy lokali gminnych, które 

obecnie sa pustostanami. Przytoczył przykład dwóch wolnych lokali na ul. 

Baczyńskiego Kłobucku.   

 

   

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący W. Dominik  

o godzinie1145zamknął posiedzenie.  

Komisja obradowała w godzinach od 800 do 1145  
 

Protokołowała: M. Wrona 

Przewodniczył: W. Dominik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


