
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 26 stycznia 2017 r.  

 
Radny Rafał Guga  
781/XXXII/17 – w zeszłym roku składałem interpelację w sprawie budowy oświetlenia czy 

zamontowania oświetlenia na ul. Flisaczej na samym końcu, przy 
oczyszczalni ścieków. Uzyskałem wtedy odpowiedź, że będzie 
to uwzględnione w budżecie, mamy nowy budżet, czy w tym roku jest 
przewidziane zamontowanie oświetlenia na tym odcinku? To jest koniec tzw. 
starej ulicy Flisaczej, gdzie w ostatnim okresie wybudowanych zostało sporo 
domów i tam, niestety, panują egipskie ciemności. Zwracam się z pytaniem, 
czy w tym roku jest przewidziane zamontowanie tam oświetlenia? 

 
BMP/781, 782/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 781 – w sprawie budowy oświetlenia na ul. Flisaczej informujemy, że na bieżąco 
analizujemy potrzeby gminy dotyczące budowy nowego oświetlenia. Głównymi kryteriami 
w tym przypadku jest ilość mieszkańców w obrębie danej drogi. W aktualnym roku 
budżetowym planujemy budowę nowego oświetlenia w rejonie ulic Fredry, Kochanowskiego, 
Reja, od wschodniej strony ul. Jana Pawła II, jak również wzdłuż dróg gminnych 
Mazowiecka, Mazurska, Śląska, Staszica. Limanowskiego. Budowa lamp przy ul. Flisaczej 
może być realizowana w kolejnych latach.  
           Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
782/XXXII/17 – kiedy był planowany remont ulicy B. Chrobrego, był czas na składanie 

swoich wniosków do projektu, ja nie omieszkałem skorzystać z takiej okazji 
i złożyłem takie wnioski, niestety, w dużej mierze one nie zostały 
uwzględnione. Dzisiaj tak się dzieje, że mamy momentami, szczególnie 
w godzinach szczytu, problem na ulicy Flisaczej i na ul. Chrobrego – 
moment dojazdu do ronda, także zdarza się ten problem 
na ul. Grunwaldzkiej. Prosiłbym o przeanalizowanie sytuacji, może 
zorganizowanie takiego spotkania z przedstawicielami GDDKiA 
i zastanowienie się nad możliwością przesunięcia przejść dla pieszych 
trochę bardziej w głąb, oddalenia od ronda u zbiegu ulic Chrobrego, 
Flisaczej, Szczecińskiej, Grunwaldzkiej, dlatego, ze w tej chwili te przejścia, 
kiedy przechodnie wchodzą powodują, że samochody muszą zatrzymać 
się na rondzie i blokuje to cały ruch, co dosyć mocno utrudnia poruszanie 
się przede wszystkim w określonych godzinach na tym rondzie. Moje 
wnioski, które zresztą mam przed sobą, nie zostały uwzględnione. 

 
BMP/781, 782/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 782 – w sprawie przejść dla pieszych przy nowym rondzie w rejonie ulic Chrobrego, 
Flisaczej wyjaśniamy, że odległość przejścia dla pieszych przy rondzie na ul. Chrobrego 
w kierunku centrum od przejścia w rejonie ul. Słowiańskiej wynosi ok. 60 m. Dalsze 
zmniejszanie tej odległości, mogłoby spowodować zbytnie zagęszczanie przejść, które 
zgodnie z przepisami § 127 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie powinny być usytuowane: 

1) w obrębie skrzyżowania, 
2) między skrzyżowaniami 
3) w miejscu przecięcia samodzielnego ciągu pieszego z drogą. 



W związku z ww przepisami uwzględniającymi potrzeby pieszych, w obrębie skrzyżowania 
o ruchu okrężnym powinny znajdować się przejścia. Podobne stanowisko wyraziła GDDKiA, 
częściowo uwzględniając Pana wnioski do projektu. 

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
783/XXXII/17 – dosyć często składam w ostatnim czasie z nieukrywanymi obawami 

interpelację w sprawie reformy oświaty, która dokonuje się i stałą się faktem. 
Podczas ostatniej sesji złożyłem taką interpelację, dostałem odpowiedź, 
że zgodnie z prawem – przepisy prawo oświatowe „rada gminy w terminie 
do 31 marca podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt  przedmiotowej uchwały 
będzie przedłożony Radzie Miejskiej w Gryfinie po uzyskaniu opinii Kuratora 
Oświaty i związków zawodowych”. Panie Burmistrzu, w prasie lokalnej  
ale także w nośnikach ogólnokrajowych można zauważyć taką tendencję 
w samorządach, że zaczynają bardzo mocno współpracować 
z mieszkańcami, z radami rodziców, dzisiaj taki fakt zauważyłem chociażby 
w Szczecinie, gdzie rodzice mają współtworzyć nowy podział szkół, rejony, 
zastanawiać się, co ze szkołami. Niestety, na ten moment u nas w gminie 
w prasie można wyczytać dziwne doniesienia o tworzeniu przedszkoli, nikt 
nie wie, zaczyna się robić troszeczkę nerwowa atmosfera, szczególnie 
wśród nauczycieli, ponieważ roznosi się pogłoska o likwidacji etatu, o tym, 
kto następny itd. Panie burmistrzu, prosiłbym, jeżeli gmina dysponuje, 
a wiem, że na tym etapie na pewno dysponuje, jakie są zamierzenia 
i podjecie takich rozmów z przedstawicielami, z rodzicami, z radami 
pedagogicznymi w tym temacie, jak to ma dalej wyglądać. Sytuacja robi się 
nerwowa i nie chciałbym, żeby samorząd, który żadnej winy w związku z tą 
reformą nie ponosi, a co więcej, będzie w jakiś sposób możliwe, że 
poszkodowany, żeby nie poszło takie wrażenie, że samorząd jest tutaj 
negatywnie postrzegany. Prosiłbym o przedstawienie konsultacjom 
społecznym takich propozycji. 

 
Radny Piotr Zwoli ński  
784/XXXII/17 – wśród gości zapraszanych na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie znajdują się 

również m.in. radni Sejmiku Województwa. Chciałbym zapytać, czy coś 
panu wiadomo, dlaczego nikt z reprezentantów Gryfina nie pojawił się dotąd 
na sesji? W imieniu mieszkańców chciałbym zapytać, czy mieszkający 
w Gryfinie radni wojewódzcy zabiegają o pilny remont ul. Wojska Polskiego, 
która znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120? Panie burmistrzu, 
może pan udzieli mi informacji, czy radni Sejmiku Województwa zabiegają 
o sprawy ważne dla Gryfina, bo o ile radna pani Ewa Dudar zabiega, to 
wiem, natomiast co do pozostałych radnych nie mam takiej informacji. Mam 
nadzieję, że radni wojewódzcy nie wpadli już w wir polityki, nie zostali 
oślepieni korytem i nie spoczęli na laurach.  

   
785/XXXII/17 – proszę zwrócić firmie zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie 

Gryfina uwagę na bałagan i liczne zanieczyszczenia na terenie gryfińskiej 
Górki Miłości. Zwracam się też z prośbą do organizatorów różnego rodzaju 
imprez sportowych, aby po zakończeniu zawodów posprzątali po 
uczestnikach.  

 
BMK.0003.3.2017.nsz       Gryfino, dnia 14.02.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą uporządkowania z zalegających odpadów 
terenu Górki Miłości w Gryfinie informuję, iż na podstawie obowiązującego obecnie 
Porozumienia Wykonawczego z uwagi na wielkość obszaru jaki zajmuje, oczyszczanie 



wskazanego terenu następuje po zgłoszeniu takiej konieczności przez Gminę. Przedmiotowa 
usługa zostanie zlecona do wykonania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
na przełomie marca/kwietnia bieżącego roku. 
         Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 

L.dz.0002-17/2017        Gryfino, dnia 10.02.2017 r. 
W odpowiedzi na pismo dotyczące interpelacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 
informuje, że zaistniała sytuacja na Górce Miłości związana była z koniecznością odwołania 
imprezy ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne. Organizatorzy postanowili nie 
zdejmować taśm wyznaczających trasy biegowe do czasu przeprowadzenia odwołanej 
imprezy. Zawody odbyły się 4 lutego – taśmy zostały zabrane. 
              Dyrektor  
                 Eugeniusz Kuduk 
 
786/XXXII/17 – zwracam się też z prośbą o wypracowanie kolejnego komunikatu do 

lokalnych mediów z informacją o zmianie organizacji ruchu na ul. Jana 
Pawła II. Niestety, zauważam, i wielu mieszkańców też to zauważa, że 
niektórzy użytkownicy nie powinni w ogóle poruszać się po drogach.  

 
BMP/786, 787, 789/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 786 – w sprawie komunikatu dotyczącego organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II 
informujemy, że sporządziliśmy stosowną informację prasową zwierającą wyjaśnienia co do 
uzupełnienia brakującego oznakowania poziomego, a także montażu urządzeń spowalniania 
ruchu. 
         Z up. Burmistrza  

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
787/XXXII/17 – w ostatnim okresie międzysesyjnym kilkukrotnie zgłaszałem awarię 
oświetlenia w różnych miejscach w mieście. Proszę o dokonanie wizualnego przeglądu 
punktów oświetleniowych, umieszczonych przy drogach oraz ewentualne usunięcie usterek.    
 
BMP/786, 787, 789/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 787 – w sprawie oświetlenia w gminie informujemy, że reagujemy na bieżąco 
na zgłaszane awarie. 

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
788/XXXII/17 – w ostatnim czasie w rozmowach z mieszkańcami, szczególnie teraz 

w okresie grzewczym, bardzo często słyszę pytanie, jakimi narzędziami 
dysponuje Straż Miejska, aby weryfikować, czym ogrzewane są domy 
jednorodzinne? Czy po stwierdzeniu spalania śmieci są z tego tytułu 
stosowane jakieś kary? Czy gmina Gryfino przewiduje dalsze szkolenie dla 
strażników Straż Miejskiej, dzięki któremu będzie można skuteczniej 
weryfikować tych trucicieli? 

 
BSM.0003.788.XXXII.2017      Gryfino, dnia 9.02.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że Straż Miejska: 
1. w 2016 r. w związku z realizacją zadań odebrała 42 zgłoszenia dotyczące palenia 
materiałem niedozwolonym z czego potwierdzono 11 przypadków, za które nałożono 
mandaty karne, 



2. w 2017 r. w związku z realizacją zadań odebrała 34 zgłoszenia dotyczące palenia 
materiałem niedozwolonym, z czego potwierdzono 10 przypadków, za które nałożono 
mandaty karne. 
Ponadto uprzejmie informuję, że w miesiącu marcu lub kwietniu odbędzie się szkolenie 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.  
 
 
789/XXXII/17 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie utwardzenia części 

ul. Fredry, niestety oświadczam, że prace związane z tym zadaniem zostały 
wykonane niewłaściwie i po niespełna miesiącu stan tego odcinka wygląda 
jak przed remontem. Myślę, że w ramach porozumienia z PUK zostanie 
dokonana poprawa tego odcinka.    

 
BMP/786, 787, 789/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 789 – w sprawie nawierzchni przy ul. Fredry informujemy, że nawierzchnia ul. Fredry 
była remontowana w grudniu ubiegłego roku w niekorzystnych warunkach pogodowych. 
Może to powodować niewłaściwą jakość robót budowlanych. W miarę możliwości postaramy 
się usunąć nieprawidłowości.  

Z up. Burmistrza  
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

 
Radny Łukasz Kami ński  
790/XXXII/17 – zwracam się z prośbą o uzupełnienie ubytków w drogach gminnych 

w obrębach ulic Rybackiej oraz Mazowieckiej, zdaję sobie sprawę, 
iż wskazana sytuacja została spowodowana warunkami atmosferycznymi 
w okresie zimowym, jednak sprawa jest na tyle istotna dla mieszkańców, 
dlatego proszę o uzupełnienie owych ubytków w najbliższym możliwym 
czasie.   

 
BMP/790/XXXII/17       Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 790 – w sprawie naprawy nawierzchni ulic Rybackiej i Mazowieckiej informujemy, że ww 
drogi przewidziano do remontu w roku 2017 w ramach porozumienia z PUK. Roboty 
rozpoczniemy przy sprzyjających warunkach pogodowych.  

           Z up. Burmistrza     
                                          Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Janusz Skrzypi ński  
791/XXXII/17 – interpelacja dotyczy zaplanowania w harmonogramie remontów budynków 

komunalnych w roku 2017, remontu nieruchomości zaewidencjonowanej 
w gminnej ewidencji zabytków dla miasta Gryfino położonej przy 
ul. Łużyckiej 6. Wiązałoby się to z uzupełnieniem tynku w elewacji, 
remontem klatki schodowej i wykonaniem termomodernizacji całej 
nieruchomości. Podobny zakres prac związany jest z remontem budynku 
przy ul. Łużyckiej 23, również z uzupełnieniem tynku w elewacji, remontem 
klatki schodowej i wykonaniem termomodernizacji całej nieruchomości. 
Cieszy fakt, że gmina Gryfino podjęła działania związane z budową 
mieszkań w Nowym Czarnowie, ale musimy też pamiętać o tej 
infrastrukturze, która jest w naszych zasobach, a jej stan jest taki jak 
widzimy, także nakłady finansowe na remonty w budżecie muszą być myślę, 
że zwiększone.      

 
BMP/791, 792/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 



Ad. 791 – w sprawie remontów i termomodernizacji budynków komunalnych informujemy, 
że w budynku przy ul. Łużyckiej 6 zaplanowano wstępnie remont pokrycia dachowego, 
natomiast w budynku przy ul. Łużyckiej 23 zaplanowano remont lokalu oraz zrealizowano 
naprawę przewodu kominowego służącego na potrzeby lokalu nr 1. Dodatkowo podjęliśmy 
także działania zmierzające do pozyskania środków z RPO na realizację zadań związanych 
z termomodernizacją budynków komunalnych m.in. przy ul. Łużyckiej 6. Aktualnie jesteśmy 
na etapie szacowania wartości zamówienia oraz przystąpimy w najbliższym czasie 
do kompletowania załączników do wniosku o dofinansowanie, w zakres których wchodzą 
m.in. studium wykonalności i audyt energetyczny. W zależności od podjętej decyzji 
o dofinansowania, uwzględnimy te zadania do ewentualnej realizacji.     

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
792/XXXII/17 – interpelacja dotyczy parkingów, w związku z przebudową i modernizacją 

ul. Łużyckiej zwracam się do burmistrza o to, żeby na tym etapie jeszcze, 
gdzie można poczynić uzgodnienia, w ciągu ulicy Łużyckiej wybudować 
parkingi. Z tego co wyczytałem w prasie lokalnej, zakres prac drogowych 
będzie zakończony w 2019 r., także w sumie mamy dwa lata na to, żeby 
jeszcze ewentualnie jakieś zmiany nanieść i wymóc na GDDKiA, żeby w tym 
ciągu takie parkingi można było wybudować. Mam tu na myśli parking przy 
małej sali gimnastycznej przy SP 1, jest to miejsce, w którym teraz jest 
zlokalizowany Żłobek Miejski, szkoła i mała sala. Dużo rodziców miałoby 
ułatwiony dojazd. 

 Dokumentacja fotograficzna w załączeniu, proszę o odpowiedź na piśmie.  
 
BMP/791, 792/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 792 – w sprawie parkingów na ul. Łużyckiej związanych z realizacją robót budowlanych 
przez GDDKiA w 2019 r. informujemy, że w roku 2015 zostało zawarte porozumienie 
trójstronne pomiędzy Gminą Gryfino, PGE i GDDKiA, określające obowiązki poszczególnych 
stron. Opracowana na ten cel koncepcja zagospodarowania terenu określa, że miejsca 
parkingowe zostaną m.in. zrealizowane nieopodal szkoły nr 1, przy ul. Policyjnej a także 
niedaleko od skrzyżowania z ul. Popiełuszki. Zabudowa mieszkaniowa na ul. Łużyckiej, do 
której projektant zobowiązany był przewidzieć zajazdy, a także zamiar budowy ścieżek 
rowerowych ograniczą teren prywatny pod parkingi, jednak będziemy dokładać starań, aby 
miejsc parkingowych nie ubyło, dlatego będziemy mieć na względzie istniejąc miejsca 
parkingowe w rejonie Lidla.  

           Z up. Burmistrza      
                                         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
793/XXXII/17 – proszę o naprawę zapadniętego chodnika w Czepinie przy ul. Gryfińskiej 

i Nowych Brynkach ul. Szczecińska. Interpelację kieruję za pośrednictwem 
naszego urzędu do administratora, czyli GDDKiA w Szczecinie. 

 
BMP/793/XXXI/16       Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
Interpelację przekazano do GDDKiA. 
 
794/XXXII/17 – interpelacja dotyczy budowy chodnika przy ul Kolejowej w Czepinie, 

mieszkańcy od wielu lat zgłaszają tą sprawę, jest to niebezpieczny odcinek 
pobocza od skrzyżowania w Czepinie do stacji PKP. Jest to krótki odcinek, 
a jest tam bardzo niebezpiecznie, bo jest to bardzo wąski odcinek tej drogi, 
mieszkańcy przemieszczają się tam w kierunku Żabnicy, nie ma tam 
pobocza, stąd prośba, chociaż po jednej stronie wystarczy chodnik. 



Ta droga jest administrowana przez powiat gryfiński, proszę o zajęcie 
stanowiska. 

 
BMP/794/XXXI/16       Gryfino, dnia 17.01.2017 r. 
Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
795/XXXII/17 – kiedy nastąpi remont drogi gminnej ul. Topolowej i Świerkowej? Mieszkańcy 

dopytują się o termin tej inwestycji.   
 
BMP/795, 797/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 795 – w sprawie remontu drogi gminnej ul. Topolowej i Świerkowej informuję, 
że w ubiegłym roku zakupiliśmy płyty betonowe z przeznaczeniem na nawierzchnię. 
W najbliższym czasie będziemy sporządzali zamówienie na realizację robót budowlanych. 

Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
796/XXXII/17 – na jakim etapie są prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania 

przestrzennego w Starych Brynkach? Mieszkańcy byli informowani w tej 
sprawie przez wiceburmistrza Tomasza Milera, byliśmy razem na zebraniu 
wiejskim, więc dopytuję się o rzeczywisty termin wykonania.  

 
BMP/796/XXXII/17       Gryfino, dnia 15.02.2017 r. 

W nawiązaniu do Pana interpelacji, zgłoszonej na XXXII sesji Rady Miejskiej, w 
sprawie prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Stare Brynki, uprzejmie informuję: 

W grudniu 2016 r., zgodnie z zawartą umową, została zakończona 3 faza 
opracowania projektu planu miejscowego, tj. zostały wykonane niżej wymienione 
opracowania: 

a) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 
przygotowanej do zaopiniowania przez Burmistrza, 

b) prognoza skutków wpływu ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego na środowisko przyrodnicze, 

c) prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. 
Obecnie trwa weryfikacja przedłożonego projektu planu miejscowego. 
Do wykonania pozostały jeszcze dwie fazy: 4 - opiniowanie i uzgadnianie projektu planu 
miejscowego i jego wyłożenie do publicznego wglądu (termin umowny - do 30 czerwca br.) 
oraz 5 - uchwalenie planu miejscowego (termin umowny - do 19 sierpnia br.). 
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
797/XXXII/17 – nieuporządkowana jest ruina starej kotłowni w Starych Brynkach, 

mieszkańcy proszą o interwencję w tej zaniedbanej prze wiele lat sprawie.  
 
BMP/795, 797/XXXII/17      Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 797 – w sprawie kotłowni w Starych Brynkach informuję, że w ubiegłym roku były 
prowadzone rozmowy ws przekazania obiektu na rzecz mieszkańców sołectwa, bowiem 
z rozmów z sołtysem wynikało, że mieszkańcy byli zainteresowani przejęciem obiektu. 
Z tego powodu nie rezerwowaliśmy środków na rozbiórkę kotłowni. W zależności od 
ostatecznych decyzji co do przyszłości kotłowni będziemy podejmować stosowne działania.  
         Z up. Burmistrza 
        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
 



Radny Tomasz Namieci ński  
798/XXXII/17 – w związku z tym, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny wydał decyzję dotyczącą wodociągu w Drzeninie, 
chciałbym się dopytać o pewne rzeczy, bo otrzymuję mnóstwo telefonów od 
mieszkańców Drzenina i Gardna. Szkoda, że nie ma tutaj prezesa PUK, bo 
być może on by przybliżył nam problem. Ta decyzja stwierdza: „stwierdza 
się warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego 
Drzenin Gmina Gryfino do dnia 23 lutego 2017 r.”. Nakazuje się 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych podjąć działania naprawcze, 
przeprowadzić badania jakości wody. Zobowiązuje się do poinformowania 
odbiorców wody o jakości tej wody. Pierwszy sygnał, który poszedł, tak  
wynika z tej decyzji, pierwsze badania, to była połowa listopada, pod dwóch 
miesiącach dowiadujemy się, że są problemy z wodą, którą spożywają 
mieszkańcy. Dlaczego tak późno? Chciałbym dopytać się o te działania 
naprawcze, które zostały podjęte, bo wiem, że jest problem ze stężeniem 
manganu – ten poziom spada. Jakie to były działania i jakie planuje się 
działania na przyszłość? Co po 23 lutego 2017 r. jak okaże się, że dalej ta 
woda ma te właściwości, które ma? 

 
L.dz.449/ZWiK/2017        Gryfino, dnia 10.02.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację PUK Sp. z o.o. w Gryfinie informuje, że faktycznie po raz 
pierwszy w listopadowych (11.2016 r.) próbkach wody pobranej z ujęcia w Drzeninie (woda 
podawana do sieci) otrzymaliśmy wynik wskazujący na podwyższoną ilość manganu 
w wodzie podawanej do sieci wodociągowej. Jednakże przeprowadzone badania wody 
w punktach sieciowych w Gardnie (szkoła podstawowa) oraz w Drzeninie (budynek nr 13a) 
nie potwierdziły wzrostu stężenia manganu w wodzie dostarczanej odbiorcom.  
W celu wyeliminowania nieprawidłowości pracownicy PUK dokonali regulacji parametrów 
napowietrzania oraz w wyniku kontroli urządzeń wykryli niesprawność jednego z zaworów 
zwrotnych, który powodował przeciek wody surowej do wody uzdatnionej. Po 
przeprowadzeniu działań naprawczych okazało się, że poziom manganu obniżył się, jednak 
nie na tyle, aby spełniał on wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. 2015.1989 z dnia 27.11.2015 r.) 
Jednocześnie pobrano próbki wody w punktach sieciowych gdzie poziom manganu dalej nie 
przekraczał ilości dopuszczalnej wskazanej w ww rozporządzeniu. 
W związku z faktem, iż wyniki wody podawanej do sieci dalej nie były zadowalające 
dokonano przeglądu i czyszczenia zbiornika aeratora. Jakość wody ponownie poprawiła się. 
W ostatnim okresie ponownie dokonano regulacji parametrów napowietrzania, co 
spowodowało znaczącą poprawę parametrów wody.  
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że woda dostarczana do odbiorców usług (badana w 
punktach sieciowych) w żadnym momencie nie wykazywała przekroczeń w zakresie poziomu 
manganu, jak również nie przekraczała parametrów manganu wskazanych w decyzji PS-N-
HK/600-1/17 z 23 stycznia 2017 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia 
i określająca dopuszczalną wartość stężenia manganu na poziomie 300 µg/l. 
Spółka prowadzi działania, aby zawartość manganu w wodzie wychodzącej z ujęcia nie 
przekraczała parametrów wskazanych w ww rozporządzeniu i już dzisiaj parametry tylko 
nieznacznie przekraczają dopuszczalne normy wynikające z ww rozporządzenia. Jednak 
jeśli po 23 lutego 2017 r. okaże się, że woda nie spełnia ww parametrów, to raczej będą to 
niewielkie przekroczenia i Spółka mając na uwadze fakt, iż woda u odbiorców spełnia ww 
parametry, wystąpi do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o przedłużenie 
okresu obowiązywania decyzji o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia. 
Jednocześnie nadmieniamy, że Powiatowy Inspektor Sanitarny podjął decyzję 
o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia mając na uwadze fakt, iż przekroczenia 
parametru manganu w wodzie na poziomie jaki został wykryty, nie jest szkodliwy dla zdrowia 
odbiorców, w przeciwnym razie nie dopuściłby wody do spożycia pod żadnym warunkiem.  



Spółka podjęła również decyzję o prowadzeniu regularnej kontroli wody podawanej do sieci 
z w wszystkich obsługiwanych ujęć w zakresie stężenia takich parametrów jak mangan, 
żelazo oraz jon amonowy. 
        PUK Sp. z o.o. 
             Prezes Zarządu Zbigniew Stypa 
               
Radny Marcin Para  
799/XXXII/17 – w informacji z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym w zakresie 

gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej jest informacja 
o ustanowieniu 4 umów notarialnych o ustanowieniu służebności 
gruntowych i przesyłu w związku z lokalizacją na gruntach gminnych 
urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, są to służebności 
odpłatne na kwotę 40.182 zł. Proszę o informację, jakie to podmioty i jak 
sytuacja służebności gruntowych i przesyłu kształtowała się w latach 
poprzednich, bo to jest w sprawozdaniach burmistrza chyba pierwsza 
z pozycji, która mówi o jakiś dochodach dla gminy z tego tytułu. Proszę 
o informację z lat poprzednich: 2014 r., 2015 r. i 2016 r.  

 
BWG.0003/2/2017       Gryfino, dnia 02.02.2017 r. 
Odpowiadając na ww. interpelację informuję, że pozyskane dochody z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu oraz służebności gruntowych, wynikających z posadowienia 
na nieruchomościach komunalnych infrastruktury technicznej przez podmioty niezwiązane 
z Gminą Gryfino, w latach 2014 – 2016, przedstawiają się następująco: 

rok 2014 49.983,00 zł 
rok 2015 18.233,00 zł 
rok 2016 39.293,00 zł. 
 

Jednocześnie informuję, że dane o obciążeniach gruntów gminnych  odpowiednimi 
służebnościami,  podawane są wszystkim radnym Rady Miejskiej w Gryfinie                                  
w comiesięcznych informacjach  Burmistrza z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym jak 
również  wykazywane są  w cyklicznych sprawozdaniach z wykonania budżetu. 

       Z up. Burmistrza      
                                         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 

        
Radny Marcin Pazik  
800/XXXII/17 – zwrócili się do mnie mieszkańcy Żabnicy ul. Gryfińska 10e i towarzystwo 

wędkarzy, zarówno zrzeszonych i niezrzeszonych, o uporządkowanie 
i postawienie tam jednego dużego śmietnika. Nie ma tam żadnego 
śmietnika, nie taki przyblokowy, ale może taki większy, zamykany pomoże 
utrzymać czystość. Przyjeżdżają tam wędkarze i ze Stargardu, i z Chojny 
i z Gryfina. 

 
BMK.7021.4.2017.nsz       Gryfino, dnia 14.02.2017 r. 
Interpelacja przekazana do ANR Oddział Terenowy w Szczecinie. 
 
Radny Ireneusz Sochaj  
801/XXXII/17 – chciałbym wesprzeć głos pana radnego Skrzypińskiego odnośnie 

projektowania, modernizacji ulicy Łużyckiej, zachowania istniejących tam 
parkingów, chodzi o odcinek między wjazdem do sklepu Lidll i wyjazdem 
przy kwiaciarni, która jest położona przy ul. Łużyckiej. Znajduje się tam 
około 20 miejsc parkingowych. Chodzi o to, żeby przy modernizacji 
ul. Łużyckiej, która już w zasadzie trwa, tych miejsc po prostu nie stracić. 
Interpelowałem o usunięcie tam wielkich donic, w których rosły kiedyś 
drzewa, donice zostały zlikwidowane, natomiast pozostałości po tych 
drzewach są, one blokują po jednym, dwóch miejscach parkingowych. Nie 



wiem, dlaczego właściciel drogi za jednym zamachem nie usunął i tych 
donic i pozostałości po drzewach. Pozostawienie tych miejsc parkingowych 
dla mieszkańców, którzy zamieszkują pobliskie domy uważam, jest bardzo 
istotne. Nie chciałbym, żeby w trakcie modernizacji ul. Łużyckiej przepadły.   

 
BMP/801/XXXII/17       Gryfino, dnia 17.02.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej: 
Ad. 801 – w sprawie parkingów na ul. Łużyckiej związanych z realizacją robót budowlanych 
przez GDDKiA w 2019 r. informujemy, że w roku 2015 zostało zawarte porozumienie 
trójstronne pomiędzy Gminą Gryfino, PGE i GDDKiA, określające obowiązki poszczególnych 
stron. Opracowana na ten cel koncepcja zagospodarowania terenu określa, że miejsca 
parkingowe zostaną m.in. zrealizowane nieopodal szkoły nr 1, przy ul. Policyjnej a także 
niedaleko od skrzyżowania z ul. Popiełuszki. Zabudowa mieszkaniowa na ul. Łużyckiej, 
do której projektant zobowiązany był przewidzieć zajazdy, a także zamiar budowy ścieżek 
rowerowych ograniczą teren prywatny pod parkingi, jednak będziemy dokładać starań, aby 
miejsc parkingowych nie ubyło, dlatego będziemy mieć na względzie istniejąc miejsca 
parkingowe w rejonie Lidla.  

           Z up. Burmistrza      
                                         Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
     
 
  
 
 
 
 
  
 
 


