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Protokół Nr 17/2016 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 26 września 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” – 
głosowało 13  radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 16/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku, został przyjęty 12 głosami „za”                     
i 1 głosem „wstrzymującym” – głosowało 13  radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia            
i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego      
po wschodniej stronie ulicy Kościelnej.  
Przedstawiciel pracowni planistycznej w formie multimedialnej 
szczegółowo omówił założenia planu oraz wyjaśnił czego dotyczyły wniesione 
przez mieszkańców uwagi. Podał przyczyny ich uwzględnienia bądź 
nieuwzględnienia. 
Radny Bogdan Knopik zapytał o uwago dot. zagęszczenia terenu,                          
bo wg niego dla mieszkańców korzystniejsze byłyby działki mniejsze.  
Przedstawiciel pracowni odpowiedział, że dla właścicieli tak, ale dla 
mieszkających już niekoniecznie. Dogęszczanie zabudowy jest zawsze 
kosztem terenów zielonych i sąsiadów. Te 650 m dopuszczono dla terenu, 
gdzie dopuszcza się możliwość zabudowy szeregowej, w formie 
deweloperskiej. Jest to rejon przy ul Żorskiej. Reszta to 800 m wzwyż.  
Radny Bogdan Knopik zapytał co to są publiczne ciągi pieszo-jezdne KDX. 
Przedstawiciel pracowni odpowiedział, że nie jest to droga publiczna                        
w rozumieniu przepisów, ale chcemy żeby to był cel publiczny w sensie takim, 
że to gmina odpowiada za to żeby ta „droga” funkcjonowała. Czasem trzeba      
te drogi wyznaczyć, a nie ma odpowiedniej szerokości (10m). Ciąg pieszo-
jezdny publiczny jest traktowany jak infrastruktura publiczna. Jest to jedyna 
możliwość żeby tej drogi nie wprowadzać do szerokości 10m.  
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Radny Bogdan Knopik zapytał czy w takim razie mamy wszelkie podstawy 
prawne, aby taki ciąg pieszo-jezdny np. utwardzić, remontować. 
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król wyjaśniła, że jeżeli jest to ciąg 
publiczny to tak, dlatego mamy takie zapisy. Powinien być wykupiony przez 
gminę ale nie musi, zależy czy zwróci się o to właściciel. Dlatego też, że jest 
tam zapis KDX, gmina ma prawo i podstawy żeby coś wymóc                                       
np. zawnioskować  o przejęcie tego terenu.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał o teren 04U i 03U, teren zabudowy 
usługowej, w którym będziemy odchodzić od zabudowy mieszkaniowej.                                                      
Co z tymi budynkami mieszkalnymi, które tam są.  
Przedstawiciel pracowni powiedział, że plan nie reguluje tego co jest, plan 
reguluje tylko to, co może się wydarzyć. Jeżeli przyjdzie ktoś, kto będzie chciał 
wybudować tam budynek mieszkalny, takiego pozwolenia na budowę nie 
dostanie.  
Naczelnik Wydziały PGN dodała, że obecnie obowiązujący plan z 2002 r. 
miał takie same zapisy dot. tego terenu. Nie było wolno budować budynków 
mieszkalnych. Można budować usługi z mieszkaniami, ale nie same budynki 
mieszkalne.  
Przewodniczący RM zapytał dlaczego na terenie, na którym już funkcjonuje 
skład budowalny mamy zapis, że zabrania się składowania i magazynowania 
pewnych określonych materiałów.  
Przedstawiciel pracowni powiedział, że mamy stan istniejący, którego nie 
chcemy eliminować, ale nie chcemy rozwoju tych funkcji na kolejne tereny. 
Gdyby nie fakt, że taka funkcja już tam istnieje, w ogóle nie dopuścilibyśmy jej 
na tym terenie. Właściciel może rozwijać te funkcje tylko w granicach 
wyznaczonego terenu – swojej działki.  
Radny Jerzy Kapszewicz zapytał czy z uwagi na fakt, że przy terenie 04U są 
budynki mieszkalne, nie można by go przeznaczyć pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
Przedstawiciel pracowni nie możemy, gdyż studium nie dopuszcza takiej 
funkcji.  
Mieszkanka Stanowic zapytała na co ma być przeznaczona działka obok 
tych terenów.  
Przedstawiciel pracowni powiedział, że plan nie decyduje o tym, na co ma 
być przeznaczona. Jest tam możliwość lokalizacji stacji paliw. W poprzednim 
planie był wadliwy zapis i tylko dlatego sąd przyznał rację, że nie można tam 
wprowadzić żadnej funkcji usługowej, bo każda powoduje uciążliwość. 
Poprzedni plan mówił o tym, że żadna uciążliwość nie może wykraczać poza 
granice działki i  tylko dlatego sąd nie dopuścił wcześniej tych inwestycji. 
Teraz do Rady należy decyzja w jakim kierunku ten teren ma się rozwijać.  
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że należy pamiętać                    
o tym, że tam w zasadzie już się skończyła faza projektowa na przebudowę 
drogi 925, co spowoduje jeszcze większe obciążenie ruchem. Więc nie ma się 
co spodziewać po tym miejscu enklawy ciszy i spokoju. Pójście tam w tym 
momencie w kierunku usług jest zasadne.  
Ewa Dobrzycka, która mieszka 5 m od działki, na której ma powstać stacja 
paliw jest przeciwna jej budowie. Argumentem tu nie jest tylko hałas, ale też 
kwestia usługi jaka tam będzie. Czy nie można tam wybudować czegoś 
innego 
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Naczelnik PGN powiedziała, że na tym terenie mogą być różne usługi. Gdy 
przyjmiemy, że można tam wybudować duży sklep, to czy on nie będzie dla 
mieszkańców uciążliwy. Może tam powstać również restauracja, która również 
będzie uciążliwa.  
Adam Peszer przedstawiciel Spółki Persona, która jest  inwestorem na tym 
terenie wyjaśnił, że  działka ta już 2002 roku miała takie przeznaczenie                           
i można było tam stawiać stację paliw. Wykonaliśmy już projekt i jedynie 
wadliwość, którą Rada w 2002 r. wprowadziła do planu, spowodowała, że sąd 
wydał swoje orzeczenie. Obecnie stacje paliw spełniają tak wysokie normy                    
i rygory, że nie maja prawa wydobywać się żadne opary. Te normy 
gwarantują, że nie ma możliwości żeby jakakolwiek katastrofa ekologiczna 
wydarzyła się na stacji paliw. Wiadomo, że to miejsce generuje duży hałas, 
dlatego proponowaliśmy w naszych rozwiązaniach, że wybudujemy barierę 
dźwiękoszczelną, która spowoduje,  że będzie on zminimalizowany.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał czy zjazdy, które już są wybudowane                  
są pod stację paliw.  
Przedstawiciel Spółki Persona odpowiedział, że tak ponieważ była tam taka 
sytuacja, że osobno starliśmy się o zezwolenie na zjazdy, a osobno 
występowaliśmy o pozwolenie na budowę stacji paliw. Zezwolenie na wjazdy 
zostało nam udzielone i z racji tego, że jest określony czas na dokończenie 
inwestycji, musieliśmy je wykonać. Poza tym w momencie kiedy 
inwestowaliśmy w tym miejscu, byliśmy przekonani, że stację możemy tam 
wybudować. Miasto nam również wydało pozytywną decyzję uwarunkowań 
środowiskowych. Jedynie działania sąsiadów spowodowały to , że sąd znalazł 
wadliwość pewnego zapisu i na tej podstawie wracamy do punktu wyjścia.      
Ewa Dobrzycka powiedziała, że sprawa ta ma 4,5 roku. Na każde pismo, 
które przyszło odwoływała się, bo miała takie prawo. Następnie poinformowała 
jakie podjęła kroki i jakie pisma w tej sprawie dostała. Nie podoba jej się, że 
odgórnie narzucono, że będzie tam stacja i nikt z nią o tym nie porozmawiał.  
Przedstawiciel Spółki Persona powiedział, że obecny standard budowy tego 
typu obiektów nie dopuszcza jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiska                                          
i jakichkolwiek ryzyk związanych ze stacją paliw.  
Radny Ryszard Jonderko zapytał jaka będzie gwarancja tego, że ekrany 
dźwiękoszczelne powstaną.  
Przedstawiciel Spółki Persona powiedział, że na pewno mamy tam zamiar 
zrobić strefę zieloną. Powiedział, że może do mieszkanki przyjść z projektem                   
i wspólnie go skonsultować.  
Radny Jerzy Kapszewicz zwrócił jeszcze uwagę na fakt, że opinia brzmiała 
tak, że w sąsiedztwie nie ma budynków mieszkalnych, są tylko dziko 
porośnięte tereny. Jest to niepokojące, bo ewidentnie wprowadziło to w błąd 
instytucję, która wydawała decyzję. 
Pełnomocnik ds. PRiG zapytał kto wydał taką opinię. 
Ewa Dobrzycka powiedziała, że było to pismo z 19.04.2012 r. i przyszło 
chyba z powiatu.   
Przewodniczący RM powiedział, że nie jesteśmy w stanie uniknąć takich 
inwestycji w naszej gminie. Zapytał na ile jesteśmy w stanie, zapisem                          
w planie, zobligować inwestora do postawienia ekranów. 
Przedstawiciel Pracowni odpowiedział, że nie jesteśmy w stanie. Nie mamy 
podstaw prawnych żeby to narzucić. 



4 

Radny Michał Stokłosa zapytał czy są jakieś skargi na istniejącą już stację 
paliw, która również graniczy z budynkiem mieszkalnym.  

2) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą 
kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, 

3) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności czterech lokali 
niemieszkalnych - garaży położonych przy ul. Polnej w Czerwionce-
Leszczynach. 

4) uchylenia uchwały Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach        
z dnia 21 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady 
porządku domowego w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie 
miasta Czerwionka-Leszczyny oraz uchwały Nr III/35/92 Rady Miejskiej           
w Czerwionce-Leszczynach  z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zmiany       
w regulaminie określającym zasady porządku domowego w komunalnych 
budynkach mieszkalnych na terenie miasta Czerwionka-Leszczyny                    
i w uchwale Nr I/12/92 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia       
21 lutego 1992 r. ustalającej przedmiotowy regulamin. 

Do pozostałych projektów uchwał zawartych w porządku sesji Komisja nie wniosła 
uwag.  
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Komisja nie podjęła tematów.  
 
Członkowie Komisji wzięli udział w części wspólnej Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dot. omówienia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                                  
Sylwia Gruszkiewicz 

 
 
 
     

Przewodniczący Komisji  
                

                      Radny Wacław Brózda 


