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Protokół Nr 15/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 20 czerwca 2016 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Wacław Brózda, 
który powitał wszystkich obecnych.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Informacja nt. objazdu dróg.  
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie „za” – głosowało                             
14 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 14/2016 z dnia 16 maja 2016 roku, został przyjęty jednogłośnie                        
„za” – głosowało  14 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, 
3) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Skarbnik GiM 

Zbigniew Wojtyło powiedział, że nie zmienia się nic, po prostu stara uchwała traci 
moc z dniem 30 czerwca.  

4) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej                        
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień                         
od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), 
poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości nie 
wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako 
służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej - Skarbnik GiM 
wyjaśnił, że w petycji chodzi o dołożenie kolejnego zwolnienia w zakresie części 
nieruchomości zajętych pod służebności drogowe. Przygotowaliśmy projekt, aby tą 
petycję odrzucić. Po pierwsze drogi, które są oznaczone w ewidencji gruntów jako  
„DR” już są zwolnione z podatku (co jest rzadkością), po drugie zwolnienie 
proponowane w petycji będzie trudne do zastosowania w praktyce. Po porostu                   
z  żadnych dokumentów, które są w posiadaniu organu podatkowego, nie wynika 
jaka jest powierzchnia tych gruntów i byłby problem w zastosowaniu tego 
zwolnienia.  
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król dodała, że mieszkańcy nie wydzielali dróg 
wewnętrznych, gdyby były one wydzielone i miały osobny numer byłyby 
oznaczone jako „DR”. Kiedyś geodeci dokonując podziałów wpisywali użytek „DR” 
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tam, gdzie droga była faktycznie użytkowana. Dzisiaj ustawa się zmieniła i mówi 
jednoznacznie, że droga musi być wydzielona i mieć swój własny numer. 
Mieszkańcy nie wydzielali dróg z różnych przyczyn, m.in.  żeby nie zmniejszać 
powierzchni działki i dzisiaj  te drogi, które są połączone z działkami budowalnymi 
zostały zakwalifikowane jako użytki  „B” (mieszkaniowe), kiedyś były uznane jako 
służebność drogowa i miały symbol „DR”. Dlatego na nowo zostaną naliczone 
podatki. Ponadto służebność drogowa nie jest regulowana i nie można określić 
jednoznacznie jej powierzchni.   
Radny Jerzy Kapszewicz powiedział, że w niektórych przypadkach są to duże 
połacie na długości, a mieszkańcy zgodnie z prawem udostępniają dojazd. 
Okazuje się, że teraz jeszcze będą musieli za te drogi płacić podatek.   
Radny Marek Szczech stwierdził, że to nie jest wina gminy ani samorządu,                       
a ustawodawcy, i tam należałoby wystosować petycję. Wszystko wynika z tego,                
że zmieniła się ewidencja gruntów i zmieniła się definicja drogi. Obecnie my nie 
jesteśmy w stanie wyróżnić tych gruntów.  
Skarbnik GiM dodał,  że w większości gmin nie ma zwolnienia z podatku „DR”, 
więc osoby które mają drogi płacą za nie podatek.  
Radny Bogdan Knopik zapytał ile osób złożyło petycję. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że dwie. 
Radny Michał Stokłosa zapytał ilu osób może ona dotyczyć. 
Skarbnik GiM odpowiedział, że nie wie. Do tej pory zwolnień było na około                            
400 tys. zł.  

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia tejże umowy – dyrektor ZGM Marian Uherek wyjaśnił, że uchwała dot. 
dawnego PGRu w Bełku, który przejęliśmy. Chodzi o to, by bez przetargów 
umożliwić dalszą dzierżawę budynku gospodarczego dotychczasowym najemcom. 

6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – Pełnomocnik ds. PRiG 
Grzegorz Wolnik wyjaśnił, że wszystkie projekty dotyczą dróg, które bezkosztowo 
zostaną przejęte od Skarbu Państwa na cel publiczny. 

7) Pełnomocnik ds. PRiG poinformował, że będzie jeszcze projekt uchwały do 
wprowadzenia pod obrady sesji Rady Miejskiej dot. zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego w Stanowicach. Dotyczy on strefy 
ekonomicznej, gdzie mamy teren o charakterze produkcyjno-usługowym, jednak                 
z rygorem zachowania 40% powierzchni biologiczno czynnej. Strefa wystąpiła o to, 
żeby wskaźnik zieleni urealnić i dostosować do studium – czyli do 15%.  

 
Do pozostałych projektów uchwał Komisja nie wniosła uwag.  
 
Ad. 5 
Aleksandra Dzikiewicz mieszkanka ul. Dworcowej 5 w Leszczynach przedstawiła 
wniosek mieszkańców o zagospodarowanie terenu zielonego przy Przedszkolu Nr 3 na 
parking oraz o utwardzenie dojścia do śmietnika. 
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że na terenie za przedszkolem ponoć były 
badania gruntu, które wykazały, że są tam jakieś instalacje elektryczne, dlatego parkingi 
są od ul. Dworcowej. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że dziś i tak Komisja nie jest w stanie podjąć 
decyzji w tej sprawie, ponieważ musi ją bardziej szczegółowo rozeznać.  
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Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska omówił sprawy pomiędzy gminą 
a powiatem dot. dróg. Wyjaśnił, że został zorganizowany przez powiat objazd dróg na 
terenie naszej gminy. Następnie przedstawił zadania, które już powiat u nas wykonał                   
tj. remont ul. A. Krajowej, ul. Zabrzańskiej (współfinasowane przez gminę),                               
ul. Bełkowskiej, dodał, że zostały również wykonane remonty bieżące we wszystkich 
dzielnicach i sołectwach. Przedstawił także inwestycje bieżące: projekt ul. Palowickiej      
w Bełku, projekt ul. Prostej w Dębieńsku, Palowice ul. Wiejska, ul. Furgoła, ul. Ks. Pojdy 
w Leszczynach – chodnik przy szkole, łącznik ul. Bełkowskiej. 
Sołtys Sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz przedstawił wniosek do powiatu                          
o korytowanie ul. Palowickiej oraz o dokonanie objazdu na drodze 924 w celu przycięcia 
suchych gałęzi.  
A także poprosił Komisję o poparcie wniosku w sprawie  wymiany około 20-30 m 
starego wodociągu przy ul. Bełkowskiej bocznej.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda podziękował za remont ul. Wiejskiej ale 
stwierdził, że jeżeli nie zostanie tam położony dywanik, to samochody szybko tą drogę 
rozjadą. Należałoby też wyremontować dalszy odcinek ul. Wiejskiej.  
Radny Bogdan Knopik poinformował, że część chodnika przy ul. Jesionka jest źle 
wykonana i należałoby to zgłosić wykonawcy, ponieważ mamy na chodnik 5 lat 
gwarancji. 
Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc zapytał czy ZDP, w ramach umowy z ZDW, ma środki 
również na przycinkę drzew przy drogach wojewódzkich. Bo jest dużo sygnałów dot. 
drogi 924 w stronę Stanowic.  
Marek Profaska stwierdził, że te środki nie są wyseparowane, ale jeżeli chodzi                          
o przycinkę drzew to nie będzie z tym problemu.  
Radny Ryszard Jonderko zauważył, że w na górce przy zatoczce w Przegędzy są 
dwie topole, przez które znowu ruch był zatrzymany. Przy większym wietrze za każdym 
razem na drodze leży dużo gałęzi i duże konary.  
Radny Marek Szczech poprosił o naprawę mostków wzdłuż drogi powiatowej, gdyż 
kolejny został w ostatnim czasie zniszczony.  
Radny Leszek Salamon złożył wniosek o chodnik przy ul. Ks. Pojdy w Leszczynach od 
zameczku do ul. A. Krajowej. Będzie robiona rewitalizacja zameczku i ten chodnik ze 
względów bezpieczeństwa byłby wskazany. Jest tam przedszkole, zespół szkół, 
specjalnych, przystanek autobusowy.   
Radna Grażyna Strzelecka dodała, że należałoby zrobić przegląd całego chodnika 
przy ul. Ks. Pojdy, bo są tam miejsca, które są niebezpieczne, a można by je łatwo 
poprawić.  
Marek Profaska powiedział, że on również ma prośbę o zabezpieczenie środków 
gminnych na współfinansowanie zadań dot. chodników.  
Radna Izabela Tesluk zapytała czy ul. Wiejska będzie dokończona i czy wjazd do 
szkoły będzie zrobiony. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że drogi na terenie obiektów szkolnych są w utrzymaniu 
dyrekcji. My wyremontujemy kawałek chodnika przylegającego do ogrodzenia 
szkolnego, natomiast pani dyrektor ma w budżecie środki na remont tej drogi.  
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przedstawił notatkę z objazdu dróg, który miał miejsce                       
30 maja br. Objechaliśmy  trzy sołectwa: Palowice, Bełk i Szczejkowice. Skupiliśmy się 
na tematach, które być może będą mogły zostać ujęte w przyszłorocznym budżecie. 
Dodał, że Dyrektor ZDiSK zasugerował mu, aby sprawy remontów dróg, które będą 
planowane do przyszłorocznego budżetu, były poprzedzone analizą własności gruntów.  
Następnie przedstawił wnioski z objazdu. 
Podkreślił duży temat związany z  obiektem mostowym na ul. Miarki w Bełku. Po 
moście dziennie przejeżdża kilkadziesiąt Tirów, jest to również dojazd do kilkudziesięciu 
domów. Ten most jest w bardzo złym stanie. Koszt remontu tego mostu to około 1 mln. 
zł. Do tego tematu będzie trzeba wrócić zaraz po wakacjach, ustalając priorytety zadań 
do przyszłorocznego budżetu, ewentualnie do WPF. Jest propozycja, aby w przyszłym 
roku rozpocząć procedurę związana z wykonaniem projektu, a w następnych latach 
przeprowadzić remont.  
Dyrektor ZDiSK dodał, że jakiś czas temu mieliśmy tam interwencję Inspektora 
Nadzoru Budowalnego i żeby ten obiekt nie rozpadł się, ruch pojazdów ciężarowych 
został ukierunkowany środkiem tego obiektu za pomocą barier. Gdy obiekt zostanie 
zniszczony, część mieszkańców zostanie w zasadzie odcięta od świata. Tak że prędzej 
czy później albo gruntowny remont, albo budowa nowego obiektu nas czeka.  
Niestety jest jeszcze jeden obiekt mostowy na ul. Młyńskiej, ekspertyza pokazuje,                                               
że kilka lat i będzie potrzebny tam podobny remont.   
Przewodniczący Komisji poinformował, że na następne spotkanie zrobi kserokopię 
notatki z objazdu dróg.  
 

 Notatka z objazdu dróg została przyjęta jednogłośnie. 
 
Radna Grażyna Strzelecka powiedziała, że w sprawie rowu L4a wysłała pismo do 
Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Oni odpisali, że gmina musi usunąć drzewa, 
żeby oni mogli zając się tym. Dlatego przekazuje tą sprawę Dyrektorowi ZDISK.  
Zapytała czy będą naprawione ławki na skwerze pomiędzy ul. Wyszyńskiego                                 
i Broniewskiego. Jest tam dużo kobiet, które zajmują się tym skwerkiem i o ławki się 
dopytują.  
Dyrektor ZDiSK odpowiedział, że deski już widział w jednostce. Dodał, że trwałość 
tego jest średnia, gdyż mieszkańcy ławki notorycznie niszczą.  
Radny Ryszard Jonderko powiedział, że na wniosek Rady Sołeckiej w Przegędzy                    
i z funduszu sołeckiego powstał projekt zagospodarowania przestrzeni przy Ośrodku 
Zdrowia. Głównie chodzi tam o parking i oświetlenie. Czy gmina może zacząć realizację  
tego parkingu.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że tam nie ma projektu, jak na razie jest tylko 
koncepcja. I do tego tylko na plac zabaw, a nie na parking. Dodał, że ustaliliśmy prostą 
regułę, że jeżeli danym obiektem zajmuje się któraś z jednostek, to również przejmuje 
to, co jest do utrzymania w sąsiedztwie. W tym konkretnym przypadku jest to ZGM.        
Dyrektor ZGM dodał, że jeżeli chodzi o plac rekreacyjny, to jest tam zgłoszenie 
wykonane. Na dzień dzisiejszy przychodzi wykonawca, który będzie tam robił chodnik. 
Po tym chodniku zobaczymy co dalej. Z parkingiem jest o wiele poważniejsza sprawa. 
W tej koncepcji jest naznaczone, żeby na pewnej części tego terenu zrobić ażury                       
i raczej w tym kierunku pójdziemy, ale jest to już osobny projekt, osobne pozwolenie                      
i osobna inwestycja.         
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Radny Bogdan Knopik zapytał co robimy przy hotelu na ul. Młyńskiej.  
Dyrektor ZGM powiedział, że podłączamy kanalizację dawnego Domu Górnika 2 do 
kanalizacji miejskiej. Dzięki tej kanalizacji będzie można do niej ściągnąć całe Malenie                                
i praktycznie całą drogę Szyb Zachodni.  
Radny Bogdan Knopik zapytał skąd mamy na to środki. Czy są one już w ramach 
zaplanowanej inwestycji. 
Dyrektor ZGM powiedział, że są to środki budżetowe.  Dopiero mając kanalizację, 
podciągnięty wodociąg i prąd, będziemy mogli budować te 51 budynków socjalnych                    
z projektu.  
Przewodniczący RM poprosił o przycięcie koron drzew na cmentarzu w Palowicach, 
które rosną także wzdłuż alejek.  
 

 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                                  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
 
 
     

Przewodniczący Komisji           
        

 
                       Radny Wacław Brózda 


