
Protokół Nr 23/2013
z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego

w  dniu 18 marca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(wg załączonej listy obecności).
Przewodniczący  Komisji  radny  Grzegorz  Płonka powitał  wszystkich  zebranych 
oraz przedstawił następujący porządek posiedzenia:    

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie  stanu  dróg  gruntowych  po  zimie  na  terenie  gminy  i  miasta 

Czerwionka-Leszczyny.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Komisja  przyjęła  „jednogłośnie”  przedstawiony  porządek  posiedzenia  -  głosowało 
8 radnych.
Ad. 2
Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 18 lutego 2013 r. został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
Ad. 3
Piotr  Łuc  Dyrektor  ZDiSK poinformował,  że  po  pierwszych  roztopach dokonano 
wstępnego przeglądu dróg gruntowych, stan ich jest zatrważający. Najwięcej jest ich 
w  Dębieńsku,  Czuchowie  i  Książenicach.   Prowadzone  na  ty  etapie  prace, 
to działania na zasadzie pogotowia ratunkowego, polegają  jedynie na utrzymaniu 
przejazdu dla mieszkańców. Właściwe remonty rozpoczną się w chwili kiedy  pozwoli 
na to pogoda, póki co prowadzona jest typowa utrzymaniówka.
Przewodniczący  Komisji poinformował,  że  na  ul.  Powstańców  w  Leszczynach 
na  piękny,  nowy  asfalt  wszystko  spływa  z  bocznych  dróg.  Czy  jest  szansa  aby 
te boczne drogi utwardzić?
Piotr  Łuc wyjaśnił,  że   70% tych  dróg,  to  drogi  prywatne.  Część  z  nich  została 
utwardzona z wykorzystaniem rozbieranej kostki z ul. Powstańców, więc woda która 
z nich spływa jest czysta. Stwierdził, że należy skupić się na gruntówkach gminnych, 
których najwięcej jest w Książenicach, Dębieńsku i Czuchowie.
Adam Karaszewski  Przewod.  Zarządu Dzielnicy Czuchów pytał  o  stan prawny 
dróg  gruntowych, w jakim zakresie są to drogi prywatne a w jakim drogi gminne. 
Nie  otrzymał  na  to  pytanie  odpowiedzi.  Rada  Dzielnicy  chciała  przekazać  środki 
na ten cel, ale nieznany jest stan prawny niektórych dróg. 
Piotr Łuc stwierdził,  że nie jest problemem ustalenie kwestii  własności ale chodzi 
o wyprostowanie tego, a są to zaszłości wieloletnie. 
Radny Antoni  Procek dodał,  że  znane są sprawy własnościowe ale  nie  zawsze 
można dojść do właścicieli.  Osobiście zwracał  się do mieszkańców ul.  Słonecznej 
i udało się tą drogę w całości przekazać. Prowadzone są rozmowy na ul. Topolowej, 
sprawa  jest  daleko  posunięta,  brakuje  jeszcze  akceptacji  dwóch  właścicieli. 
Najgorzej przedstawia się sytuacja ul. Słowackiego.
Radny Marek Profaska pytał o zgłoszenia  dot. ul. Cichej i ul. Odrodzenia – bocznej.
Piotr Łuc poinformował,  że było zgłoszenie dot.  ul.  Cichej  i  na razie prowadzone 



są tam działania ratunkowe. Natomiast nie kojarzy zgłoszeń dot. ul. Odrodzenia.
Przewodniczący Komisji pytał o remont ulic Żorskiej i Leszczyńskiej.
Piotr  Łuc remonty  prowadzone  są  od  strony  Stanowic  i  Leszczyn,  natomiast 
to co jest  pomiędzy musi  poczekać. Zwrócił  uwagę, że w wielu przypadkach stan 
drogi spowodowany jest spływaniem wód z pól.
Radny Marek Profaska zwrócił uwagę, na stan urządzeń melioracyjnych.
Radny Bernard Strzoda stwierdził, że pola zalewają drogi, a drogi pola, Dopóki nie 
będą rozwiązane sprawy odwodnienia, sytuacja się nie zmieni.
Piotr  Łuc –  budując  nowe  ciągi,  buduje  się  je  zgodnie  z  założeniami 
architektonicznymi m.in. chodzi tu o odpowiednią szerokość. Szerokość istniejących 
dróg  to  maksymalnie  3,5  m  –  4,5  m,  nie  ma  miejsca  na  wykonanie  rowu 
odwadniającego.
Radny  Waldemar  Mitura zgłosił  potrzebę  wykonania  remontu  drogi  dojazdowej 
do  Zameczku w Leszczynach.
Piotr  Łuc poinformował,  że zostanie  utwardzona droga dojazdowa do Zameczku, 
do  Biblioteki  dalsza  jej  część  zostanie  zlikwidowana,  nie  ma  potrzeby  aby  ją 
utrzymywać.
Przewodniczący  Komisji przedstawił  zgłoszenia  mieszkańców   ul.  Rybnickiej 
od chłodni aż do Czuchowa, skarżących się na przejazd ciężkich samochodów  firmy 
OPEC, niszczących tą drogę. Zwrócono się  o ograniczenie tonażu na tej drodze do 
3,5 ton (za wyjątkiem dojazdu do posesji). Dodał, że kierowcy  ciężarówek tłumaczą 
się, że nawigacja prowadzi ich właśnie tą drogą.  
Wniosek:
Członkowie Komisji jednogłośnie – 7 głosami „za” podjęli wniosek o ustawienie 
znaku ograniczenia do 3,5 tony na ul. Rybnickiej (od chłodni aż do Czuchowa).
Ad. 4
Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1/zmiany  uchwały  dotyczącej  stawek  jednostkowych  będących  podstawą 
kalkulacji  dotacji  przedmiotowych  na  2013  r.  dla  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  w Czerwionce-Leszczynach,

2/zmiany  Uchwały  Nr  XXVI/331/12  z  dnia  12  grudnia  2012  r.  w  sprawie 
szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych    od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,
Powyższe projekty zaopiniowano pozytywnie, bez uwag.

Ad. 5 
Sprawy bieżące.
Radny  Bernard  Strzoda poruszył  kwestie  realizacji  zadań  w  porozumieniu 
z Powiatem. Przypomniał  wniosek Klubu Radnych o przekazanie ze strony gminy 
środków na konkretne zadania.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG poinformował, że tych zadań nie ma zbyt wiele, jest 
chodnik w Książenicach ale Powiat jest negatywnie do tego nastawiony.
Radny Artur Szwed  przypomniał wniosek o realizację chodnika w kierunku marketu 
Biedronka w Leszczynach.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG wyjaśnił, że to zadanie częściowo jest zadaniem 
prywatnym, gdyż jest tam prywatny właściciel terenu.
Radny  Artur  Szwed dodał,  że  firma  Komart  zobowiązała  się  do  partycypacji 
w kosztach.



Grzegorz  Wolnik  Pełn.  ds.  PRiG  stwierdził,  że  realizacja  tego  zadania  należy 
do Powiatu i Komartu, nie ma tu potrzeby angażowania środków gminy.
Radny Waldemar Mitura stwierdził, że Rada Dzielnicy jeszcze raz powinna się spo-
tkać z przedstawicielem Komartu.
Radny Artur  Szwed poinformował,  że odbędzie się kolejne spotkanie na miejscu 
w celu określenia, co kto zrobi. 
Radny Bernard Strzoda zwrócił się do Komisji aby zaakceptować dokończenie re-
montu chodnika przy ul. Wiejskiej, pozostało ok. 250 m do wykonania.
Radny Artur Szwed zaproponował aby przygotować na kolejne posiedzenie komisji 
wykaz  jakie  są  chodniki  do  zrobienia,  na  tej  podstawie  można  przeanalizować 
i zdecydować o realizacji.
Radny Bernard Strzoda zwrócił  uwagę, że w Palowicach mieszkańcy mają takie 
same prawa i tam też powinien być chodnik. 
Adam  Karaszewski  Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy  Czuchów przedstawił 
sprawę ul. Przemysłowej, jest to droga Powiatu jednak z uwagi na fakt, że do degra-
dacji tej drogi przyczyniły się firmy tam działające tj. Koksownia i Karbonia, Powiat li-
czy na partycypację tych firm w kosztach.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG stwierdził, że właściciel drogi powinien spotkać się 
z Koksownią i Karbonią, przy współudziale gminy. Dodał, że według ostatnich infor-
macji Karbonia na 99% rozpocznie swoją działalność w tym rejonie, co będzie powo-
dować dalsze niszczenie drogi. Nie ma więc sensu inwestować w generalny remont 
tej drogi, wystarczy bieżąca jej poprawa.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza GiM zwrócił uwagę, że na dzisiaj najważniejszy 
problem stanowią drogi nieutwardzone, są miejsca gdzie nie można przejechać.  
Radny  Waldemar  Mitura zgłosił  potrzebę  kompleksowej  naprawy  chodnika 
na Osiedle Południe w Leszczynach, który pamięta czasy budowy tego osiedla.
Grzegorz Wolnik Pełn. ds. PRiG  stwierdził, że tu jest  wybór między drogą gdzie 
mieszkańcy toną w błocie po kostki a kosmetyką.   Dodał, że gdyby zostały wprowa-
dzone proponowane zmiany związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie, pozy-
skane oszczędności pozwoliłyby na załatwienie spraw remontów drogowych. 
Radny Waldemar Mitura zaproponował aby wrócić do objazdy w terenie dróg przez 
członków Komisji.
Marian Uherek Dyrektor ZGM dodał, że przy okazji takiego objazdu można by też 
zobaczyć jak wygląda zasób mieszkaniowy gminy. Stan zasobów mieszkaniowych nie 
jest dobry, na bieżąco łatają niezbędne sprawy ale przyjdzie moment kiedy trzeba bę-
dzie wydać kilka milionów. 
Wniosek:
Członkowie  Komisji  zwrócili  się  do  ZDiSK  o  zorganizowanie  objazdu  dróg 
i chodników z udziałem członków Komisji.
Radny Waldemar  Mitura  zgłosił  problem dot.   zanieczyszczania  okolic  cieku  na 
Osiedlu Południe, zwrócił się o patrole Straży Miejskiej w tym rejonie.
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza GiM poinformował,  że w ostatnich tygodniach 
Straż nałożyła  5-7 mandatów za wyrzucanie w tym rejonie śmieci, sprawcami byli 
mieszkańcy Osiedla. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Alina Kuśka                 Przewodniczący Komisji

       radny Grzegorz Płonka        


