
Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  
w dniu 7 wrze śnia 2017 r.  

 
Radny Rafał Guga  
943/XXXIX/17 – interpeluję w sprawie przystanku autobusowego służącego do dowozu 

dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3. Sytuacja robi się skomplikowana 
ze względu na zbyt wąski wyjazd, znaki, które są tam umieszczone, a także 
samochody, które nie zawsze dobrze parkują. Zaobserwowałem dwa czy 
trzy razy taką sytuację, że autobus dowożący dzieci nie mógł wyjechać, 
blokował całą drogę. Proszę o przeanalizowanie sytuacji i naprawienie tego 
problemu. 

 
BSM.0003.943.XXXIX.2017      Gryfino, dnia 26.09.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą kontroli parkingu autobusu dowożącego dzieci 
do szkoły informuję, że Straż Miejska dokonała sprawdzenia wymienionego miejsca. Z uwagi 
na stwierdzone łamanie przepisów prawa ruchu drogowego poprzez nieprawidłowe 
parkowanie samochodów przy parkingu poleciłem Straży Miejskiej dokonywanie kontroli tego 
miejsca w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 
         Burmistrz Miasta i Gminy 
            Mieczysław Sawaryn  
 
944/XXXIX/17 – proszę, żeby burmistrz zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA o zamontowanie 

lustra przy wyjeździe z drogi wewnętrznej przy ul. Flisaczej przy przystanku. 
Wiata autobusowa bardzo ogranicza widoczność i tam może kiedyś dojść 
do nieszczęśliwego wypadku, szczególnie, że jest to przecięcie ciągu 
pieszego, jeżdżą też tam rowerzyści.  

 
BMI.944, 947, 953/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA.  
 
O.Sz.Z – 1.4202.117.2017.jg              Szczecin, dnia 24.11.2017 r. 
Odpowiadając na pismo z dnia 23.10.2017 r. GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
1. Z przeprowadzonej analizy wynika, że widoczność przy wjeżdżaniu na drogę ze zjazdu 
lub obiektu obsługi uczestników ruchu bez pasa włączenia, w odległości nie mniejszej niż 3,0 
m od krawędzi jezdni jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z 1999 r. (Dz. U. 2016.124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (w załączeniu trójkąt widoczności i fotografia). 
Rowerzyści poruszający się chodnikiem łamią przepisy ruchu drogowego.  
Sporadycznie, podczas postoju autobusu na zatoce, widoczność jest ograniczona. 
W związku z powyższym ustawienie lustra poprawiłoby komfort uczestników zjazdu w tych 
sytuacjach. Jednakże zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1440 z póżn. zm.), budowa, przebudowa oraz utrzymanie 
zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi.  
Ponieważ proponowane lustro drogowe stanowić będzie element wyposażenia zjazdu, 
służący jedynie właścicielom posesji, jego montaż oraz koszty z tym związane ponosi 
właściciel działki. Osoba (bądź instytucja) zainteresowana umieszczeniem lustra drogowego 
w pasie drogi publicznej, może dokonać umieszczenia urządzenia po uzyskaniu zgody 
zarządcy drogi (po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu zmiany organizacji ruchu). 
           Z-ca Dyrektora Oddziału 
        mgr inż. Grzegorz Dziedzina        
 
945/XXXIX/17 – mieszkańcy ul. Flisaczej zaobserwowali, że droga wewnętrzna, która była 

nie tak dawno robiona, zaczyna się, delikatnie mówiąc, psuć, zapadać, 
zaczynają wystawać studzienki. Najprawdopodobniej jest to spowodowane 
wzmożonym ruchem ciężkiego sprzętu, który jeździ na bazę PUK. Proszę 



o sprawdzenie stanu tej drogi i jej naprawienie, prawdopodobnie jest ona 
jeszcze na gwarancji.    

 
BMI.RI.945/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
przeglądu i dokonanie ewentualnych napraw nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej 
w Gryfinie tj. ul. Flisaczej, uprzejmie informuje, że przegląd gwarancyjny przedmiotowej 
inwestycji planowany jest w pierwszej połowie 2018 r. Jednakże mając na względzie 
zgłaszane przez Pana uwagi, dokonamy w najbliższym czasie wizji w terenie celem 
sprecyzowania powstałych ewentualnych usterek, a następnie wystąpimy do Wykonawcy 
o ich naprawę.   

     Z up. Burmistrza  
                        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Łukasz Kami ński  
946/XXXIX/17 – niedawno ukazał się raport dotyczący przygotowania bezpiecznych miejsc 

kąpielowych w naszym powiecie, opracowany przez oddział powiatowy 
WOPR oraz Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego. W owym 
raporcie poza oceną kąpielisk znajduje się również podsumowanie wsparcia 
okazanego dla oddziału WOPR. Cytując raport: „podmiot uprawniony 
do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze gmin powiatu 
gryfińskiego, WOPR woj. zachodniopomorskiego i jego oddział powiatowy 
zabiega o wsparcie finansowe z 9 gmin na działania profilaktyczne i zakup 
doposażenia. WOPR powiatu gryfińskiego otrzymał tylko z 5 gmin: Cedynia, 
Moryń, Banie, Trzcińsko-Zdrój wsparcie doposażania i oznakowania 
pojazdu ratowniczego, pozyskanego ze środków zewnętrznych, a gmina 
Widuchowa zleca zabezpieczenia imprez pod względem bezpieczeństwa 
wodnego i ratownictwa”. Nie ma tutaj w ogóle wymienionej gminy Gryfino, 
w związku z tym prosiłbym o informację, w jakim zakresie gmina Gryfino 
wspiera gryfiński WOPR, bo wydawało mi się, że ratowników wodnych 
wspieramy nieustannie od kilku lat, jednak wspomniany raport wskazuje na 
zupełnie inną sytuację. Proszę o informację i zajęcie stanowiska w tej 
kwestii.  

 
Radny Janusz Skrzypi ński  
947/XXXIX/17 – zwracam się do burmistrza o interwencję w GDDKiA w sprawie 

oczyszczenia i udrożnienia kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
opadowe w ciągu komunikacyjnym ul. Łużyckiej. W tym roku aura nas nie 
rozpieszcza, jest dużo opadów i woda, która zbiera się na ul. Łużyckiej robi 
się taką rwącą rzeką, w jakiś sposób utrudnia życie mieszkańcom wzdłuż 
tego ciągu komunikacyjnego przez zalewanie i podtapianie. Bardzo proszę 
burmistrza o to, żeby zwrócić się do GDDKiA, żeby te studzienki zostały 
udrożnione, bo są zamulone i nie odbierają wody.  

 
BMI.944, 947, 953/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA.  
 
O.Sz.Z – 1.4202.117.2017.jg              Szczecin, dnia 24.11.2017 r. 
Odpowiadając na pismo z dnia 23.10.2017 r. GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
2. Kanalizacja deszczowa na ul. Łużyckiej czyszczona jest kilka razy w roku. Do pogorszenia 
spływu wody z jezdni, mającego miejsce w bieżącym roku, przyczyniły się w pewnej mierze 
prace związane z układaniem magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto w ciepłą wodę. 
Długotrwałe roboty ziemne w sąsiedztwie jezdni i w samej jezdni powodowały nanoszenie 
ziemi na jezdnię. Wykonawca robót był wzywany do bieżącego oczyszczania jezdni z błota i 
robił to z różnym skutkiem. Istniejąca kanalizacja w ciągu ulicy posiada zbyt małe przekroje i 



przy jej zamuleniu w trakcie intensywnych opadów, jej przepustowość okazuje się być 
niewystarczająca. Sposobem na poprawę odwodnienia jezdni jest budowa w pełnym 
zakresie nowej kanalizacji deszczowej, która w części została już zrealizowana w ubiegłym 
roku. W celu zapewnienia sprawniejszego działania istniejącej kanalizacji w październiku 
2017 r. zostały oczyszczone wpusty deszczowe.      

   Z-ca Dyrektora Oddziału 
        mgr inż. Grzegorz Dziedzina        
 
948/XXXIX/17 – na wysokości budynku Łużycka 16-18 został odkryty ciepłociąg, zostały 

zdjęte płyty, to trwa trzy czy cztery dni i nie został on zabezpieczony. Myślę, 
że w tym tygodniu żadne prace nie będą tam robione. Prosiłbym o to, żeby 
ustawiono tam ogrodzenie, bo widzę, że tam biegają dzieci. Proszę, żeby 
zainterweniować u wykonawcy.     

 
BMI.RI/948, 949/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r.   
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuje, co następuje: 
Ad. 948 – Wykonawca robót związanych z przebudową ciepłociągu realizuje prace zgodnie 
z harmonogramem, jaki został zaakceptowany przez Inwestora i zarządcę drogi krajowej nr 
31. Jako gospodarz miasta staramy się na bieżąco rozwiązywać i informować o problemach 
nurtujących nasze społeczeństwo związanych z utrudnieniami w ruchu na ul. Łużyckiej m.in. 
o przyspieszeniu robót i dokonywaniu jak najszybciej zakrycia najbardziej kolizyjnych dla 
pieszych odcinków, jednakże wielokrotnie technologia ich wykonywania nie pozwala na taką 
szybką reakcję ze strony wykonawcy. Sprawę związaną z utrudnieniami na wysokości 
budynku nr 16-18 również zgłaszaliśmy do Wykonawcy. 

      Z up. Burmistrza  
                        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
   
949/XXXIX/17 – w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa było zapisane 300.000 zł 

na remonty i modernizacje mieszkań komunalnych. Czy w związku 
z inwestycją, która jest planowana w Nowym Czarnowie, środki, które tam 
są zapisane tj. kwota 600.000 zł, będą w całości skonsumowane na 
ta inwestycję? Bo jeżeli w tym roku nie zostaną skonsumowane, to proszę, 
żeby przerzucić na modernizację i remonty budynków te środki, które nie 
zostaną wykorzystane.  

 
BMI.RI/948, 949/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r.   
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuje, co następuje: 
Ad. 949 – staramy się na bieżąco kontrolować wydatki zwiążane m.in. z modernizacją 
i remontami budynków komunalnych wraz z ich weryfikacją w zależności od bieżących 
potrzeb. W ramach tych planów uwzględniamy również ewentualność zwiększenia 
planowanych wydatków zakładając np. niezrealizowanie innych zadań inwestycyjnych 
wynikające z przyczyn niezależnych od nas.   

     Z up. Burmistrza  
                        Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Zdzisław Kmieciak  
950/XXXIX/17  - za pośrednictwem burmistrza miasta i gminy Gryfino kieruję interpelację 

do starosty powiatu gryfińskiego. W związku z otrzymaną informacją 
dotyczącą przesunięcia zadania remontu drogi powiatowej ul. Szkolnej 
w Żabnicy z 2017 na 2018 rok, proszę o określenie terminu wykonania 
remontu ul. Szkolnej i zapewnienie mieszkańców Żabnicy, że powyższa 
inwestycja zostanie wykonana w I kwartale 2018 r. Przesunięcie remontu tej 
drogi bardzo zaniepokoiło mieszkańców, proszę o pisemną odpowiedź.  



 
BMI.RI/950, 962/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.55.2017.AD      Gryfino, dnia 2.11.2017 r. 
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informujemy, że: 
Ad. 950 – inwestycja związana z przebudową ulicy Szkolnej realizowana będzie etapowo, 
w miarę posiadanych możliwości finansowych Powiatu. Nie jest jednak możliwym 
prowadzenie robót w pierwszym kwartale roku z uwagi na warunki atmosferyczne. W tym 
okresie zostanie przeprowadzony przetarg na realizację I etapu inwestycji.  
                    Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
                  Arkadiusz Durma  
 
951/XXXIX/17 – moja interpelacja dotyczy odcinka drogi ul. Morenowej w Czepinie. Proszę 

pana burmistrza o wyznaczenie terminu i zorganizowanie spotkania 
z zainteresowanymi mieszkańcami odnośnie ustaleń współfinansowania 
remontu wspomnianego odcinka drogi. Sprawę naświetliłem burmistrzowi 
w czerwcu, wobec powyższego proszę o spotkanie zainteresowanych stron.    

 
952/XXXIX/17 – mieszkańcy Żabnicy zwrócili się z prośbą o oświetlenie ulicy Polnej. Na tej 

ulicy powstało dużo nowych budynków i nie ma na niej ani jednego punktu 
świetlnego.  

 
BMI.RI.952/XXXIX/17       Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
budowy oświetlenia na ul. Polnej w Żabnicy informuję, że w projekcie budżetu gminy Gryfino 
na 2018 r. zagwarantowana została kwota z przeznaczeniem na 
budowę/modernizację/przebudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Gryfino. 
Decyzja o konkretnym zakresie przewidzianym do realizacji zostanie podjęta na początku 
przyszłego roku z uwzględnieniem najbardziej zasadnych potrzeb mieszkańców w zakresie 
oświetlenia drogowego.  
        Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
953/XXXIX/17 – ponawiam interpelację za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Gryfino do 

GDDKiA Oddział Szczecin dotyczącą budowy brakującego ciągu pieszego 
na odcinku Czepino – do Gryfina ul. Pomorska tj. przepompowni. 
Mieszkańcy nieustannie proszą o chodnik na tym odcinku.  

 
BMI.944, 947, 953/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
Interpelację przesłano do GDDKiA.  
 
O.Sz.Z – 1.4202.117.2017.jg              Szczecin, dnia 24.11.2017 r. 
Odpowiadając na pismo z dnia 23.10.2017 r. GDDKiA Oddział w Szczecinie informuje: 
3. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 31 na odcinku Czepino – Gryfino od km 
15+600 do km 16+550 (strona prawa) jest ujęta w „Programie Budowy Ciągów Pieszo-
Rowerowych”, obejmującym wszystkie oddziały GDDKiA. Powyższy Program obejmuje 
zadania przeznaczone do realizacji w kolejnych latach w oparciu o efektywne kryteria. 
Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od przyznania środków finansowych na 
ten cel. 
             Z-ca Dyrektora Oddziału 
        mgr inż. Grzegorz Dziedzina        
 



954/XXXIX/17 – w imieniu mieszkańców sołectwa Czepino dziękuję panu burmistrzowi 
i wydziałowi inwestycji za wykonany remont dróg gminnych ul. Topolowej i Świerkowej 
w Czepinie.  
 
955/XXXIX/17 – w imieniu prof. Bogdana Matławskiego, współorganizatora uroczystości 

z okazji 270 rocznicy powstania miejscowości Żabnica, wyrażam słowa 
podziękowania panu Burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi za wsparcie 
i pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia związanego z jubileuszem 
powstania Żabnicy. Uroczystość 270 rocznicy odbędzie się 16 września 
2017 r.  

 
Radna Małgorzata Wisi ńska 
956/XXXIX/17 – czy planowane są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, 

starszych w dostępie do wydziałów urzędu, znajdujących się na II piętrze 
w banku Pekao S.A.? 

 
Radny Piotr Zwoli ński  
957/XXXIX/17 – 3 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie udzielania dotacji na przebudowę, budowę i remont 
dróg gminnych. Chciałbym zapytać czy gmina Gryfino wystąpi o takie 
dotacje do ministerstwa?  

 
BMI.RI/957, 958/XXXIX/17      Gryfino, dnia 24.10.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 957 – Gmina Gryfino w roku 2017 r. wystąpiła o udzielenie dotacji na przebudowę/ 
budowę dwóch dróg gminnych tj. drogi do m. Stelinko oraz ul. Mazowieckiej w Gryfinie.  

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
958/XXXIX/17 – moje interpelacja dotyczy pl. Barnima. Czy burmistrz przewiduje 

rewitalizację tego miejsca i zrobienie ścisłego centrum 
z zagospodarowaniem w postaci nasadzeń, ławek, fontann? 

 
BMI.RI/957, 958/XXXIX/17      Gryfino, dnia 24.10.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelacje wniesione na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, co następuje: 
Ad. 958 – planowane jest zagospodarowanie pl. Księcia Barnima I w Gryfinie, jednakże musi 
to zostać poprzedzone koncepcją, którą zamierzamy opracować w przyszłym roku, gdyż 
teren zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków.   

Z up. Burmistrza  
       Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
959/XXXIX/17 – otrzymuję informację, że miejsca parkingowe, które znajdują się w pobliżu 

pl. Barnima są notorycznie zajmowane przez pojazdy na sprzedaż. Jest to 
swego rodzaju komis, blokowane są miejsca parkingowe dla mieszkańców. 
Czy przewiduje pan jakieś rozwiązania w tej sprawie? 

 
BSM.0003.959.XXXIX/2017      Gryfino, dnia 26.09.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję, że na teren ul. Kościelnej i Pl. Barnima 
sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym będą 
określone również zasady parkowania pojazdów.  
         Burmistrz Miasta i Gminy 
             Mieczysław Sawaryn 
 



Radny Zenon Trzepacz  
960/XXXIX/17 – to nie będzie interpelacja, tylko taka refleksja z mojej strony, dlaczego w tym 

momencie? Bo chcę, żeby szersza grupa mieszkańców zapoznała się z tym 
problemem. Od jakiegoś czasu obserwuję w niektórych, powtarzam, 
w niektórych mediach szczególne zainteresowanie negatywnymi bohaterami 
zasobów komunalnych gminy Gryfino. Próbuje się z niektórych tych 
lokatorów robić ekspertów, ludzi pokrzywdzonych przez los, przez wszystko, 
tylko nie zawsze się pisze dokładnie, jaka jest geneza tej sytuacji danego 
lokatora. Wystarczy później poczytać w Internecie, jak oceniają mieszkańcy 
daną sytuację i to jest właściwa diagnoza. Proponuję, żeby czasami 
dogłębniej poznać zagadnienie, zanim się robi komuś krzywdę. Mówię tutaj 
konkretnie o pracownikach GTBS-u, ponieważ my naprawdę robimy, co 
możemy i jak się piszę, że przyjechali pracownicy z TBS-u, w piwnicy wzięli 
pompę, pompa się zepsuła, to nie dlatego, że pracownicy TBS-u nie umieją 
obsługiwać tej pompy, tylko dlatego, że lokator ma tam, mówiąc 
kolokwialnie, syf w tej piwnicy, który przy pompowaniu wody uszkodził 
pompę i powinno się też o tym napisać, a z pracowników GTBS-u robi się 
nieudaczników, że przyjechali, zabrali się i w ogóle nie wiadomo, co chodzi. 
Mam taki apel, ja nie mówię, żeby nie krytykować, bo na pewno nie jest 
idealnie, ale żeby zagadnienie było zbadane dogłębnie, żeby to miało jakiś 
sens. Swego czasu nasza gmina, czyli my wszyscy pomogliśmy jednej 
z lokatorek, osobie niepełnosprawnej bardzo dużym kosztem, kosztem 
innych inwestycji, zamieniliśmy mieszkanie z wyższych opłat na niższe, 
żeby rodzinę odciążyć. Później te osoby kreują się wielkich 
pokrzywdzonych, robi się z naszej gminy takich, którzy nie umieją rozwiązać 
podstawowych problemów ludzi. Przestańmy się tak zachowywać, bo to od 
nas zależy, jaką rzeczywistość przekazujemy w Polskę, bo media pokazują 
i piszą to, co chcą, natomiast nie zawsze mówią prawdę.  

 
Radny Krzysztof Hładki  
961/XXXIX/17 – burmistrz prosi o indywidualne załatwianie spraw, kierowanie wniosków, 

interpelacji do poszczególnych urzędów i generalnie radni to robią. 
W istotnych sprawach zwracamy się do burmistrza o nadanie urzędowego 
biegu tych wniosków i interpelacji. Pomimo wysyłania urzędowych pism do 
zainteresowanych stron i urzędów brak jest z ich strony odpowiedzi, pisma 
są kompletnie ignorowanie. I tak odpowiedź na interpelację z 23 listopada 
2016 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz do GDDKiA – to była 
wspólna interpelacja, moja i Rafała Gugi – w sprawie skrzyżowania ulic 
Kołłątaja i Pomorskiej, chodzi o wydłużenie zielonego światła przy skręcie 
z ulicy Kołłątaja w ulicę Pomorską, zielone światło świeci tylko 7 sekund, co 
pozwala na przejazd dwóch, trzech samochodów, przez co tworzą się 
kolejki, korki. Aktualnie przy dużych robotach wokół przejazdu kolejowego 
jest tam bardzo poważna sprawa. Ale istotne jest to, że nawet nie przyszła 
żadna odpowiedź od zainteresowanych stron od 23 listopada. Druga 
sprawa: 17 czerwca pismo do PLK odnośnie przejazdu w ciągu ul. Armii 
Krajowej o zrobienie drugiego przejścia dla pieszych, żadnej, nawet 
negatywnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ponawiam te dwie interpelacje 
i proszę o wyegzekwowanie, co najmniej wyegzekwowanie odpowiedzi.   

 
Radny Tomasz Namieci ński  
962/XXXIX/17 – interpelacja dotyczy dwóch wyrw przy drodze powiatowej w Gardnie,  

pierwsza na ul. Niepodległości naprzeciwko byłego sklepu, mam 
dokumentację fotograficzną. Druga, która też zagraża bezpieczeństwu, bo 
te wyrwy w asfalcie są dosyć duże, które się powiększają ze względu na 
warunki atmosferyczne, jest przy ul. Żelisławieckiej, w okolicy ośrodka 



zdrowia. Proszę o przekazanie tej interpelacji do zarządcy drogi, którym jest 
Starostwo Powiatowe. 

 
BMI.RI/950, 962/XXXIX/17      Gryfino, dnia 23.10.2017 r. 
Interpelację przesłano do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
 
ZD.7134.1.55.2017.AD      Gryfino, dnia 2.11.2017 r. 
Odnosząc się do interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie informujemy, że: 
Ad. 962 – ubytek w jezdni ul. Niepodległości w Gardnie został uzupełniony, natomiast 
uszkodzenie nawierzchni ul. Żelisławieckiej (przy ośrodku zdrowia) zlokalizowany jest 
na działce nr 62/6, która nie wchodzi w ciąg powiatowego odcinka wspomnianej ulicy. 
                    Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami  
                  Arkadiusz Durma  
 
963/XXXIX/17 – pogoda nas nie rozpieszcza, jest dużo deszczu, a co za tym idzie wszędzie 

rośnie trawa, czy to działki agencyjne, gminne, czy prywatne. Pozwoliłem 
sobie dwa tygodnie temu na prośbę mieszkańców mojej miejscowości 
złożyć interpelację dotyczącą kilku działek, wskazałem te działki 
numerycznie i efekt jest taki, że straż miejska wysłała wezwania, bo tak 
mówi prawo, do uporządkowania tych działek, wykoszenia. Efekt jest taki, 
że większość właścicieli zrobiła porządek na swoich działkach, niestety nie 
wszyscy to zrobili. Rozmawiałem z osobami, które mieszkają czasowo 
w Niemczech i one mówią, że u nich respektowane jest takie rozwiązanie, 
że gmina wzywa właścicieli działek do uporządkowania czy wykoszenia, 
natomiast kiedy właściciel działki nie robi porządku, tak są uregulowane 
rozwiązania prawne, że gmina zleca firmie wykoszenie lub posprzątanie 
działki, a później obciąża właściciela działki. Czy w naszych ramach jest 
możliwe takie rozwiązanie, żeby powstała stosowna uchwała Rady 
Miejskiej, która by nie tyle zmuszała, co obligowała właścicieli działek do 
utrzymania porządku na terenie gminy Gryfino. 

 
BMK.0003.16.2017.DE       Gryfino, dnia 14.09.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie obligowania właścicieli nieruchomości 
do koszenia działek informuje, że katalog spraw, które Rada Gminy określa w przepisach 
regulaminu utrzymania czystości i porządku reguluje art. 4 ust. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). Katalog ten ma charakter 
zamknięty, nie określa żadnych wytycznych dotyczących zakresu utrzymania trawników 
na nieruchomościach. Oznacza to, że Rada Gminy nie może przyjąć w regulaminie spraw 
nie wynikających z zakresu upoważnienia ustawowego. Nałożenie na właściciela 
nieruchomości obowiązku koszenia nieruchomości nie znajduje niestety także odniesienia 
w innych ustawach.       
         Z up. Burmistrza  
                   Z-ca Burmistrza Tomasz Miler 
 
Radny Czesław Skonecki  
964/XXXIX/17 – chciałbym zwrócić się z prośbą do burmistrza o interwencję w sprawie 

wykonania przez określone jednostki wycinki krzewów na skrzyżowaniu ulic 
9 Maja – Kolejowa. Tam jest zmieniona organizacja ruchu, jest ruch 
dwukierunkowy, zjeżdżając z ulicy 9 Maja w ulicę Kolejową jest tam 
zasłonięta widoczność. Proszę o przycięcie krzewów.   

 
BMK.0003.17.2017.DE       Gryfino, dnia 14.09.2017 r. 
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie przycięcia krzewów na skrzyżowaniu ulic 
9 Maja – Kolejowa informuje, iż prace polegające na podcięciu gałęzi utrudniających 
widoczność zostały zlecone firmie specjalistycznej i zostaną wykonane niezwłocznie. 



               Z up. Burmistrza  
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
965/XXXIX/17 – otrzymałem odpowiedź na moją interpelację w sprawie cmentarza żołnierzy 

radzieckich, moim zdaniem są to bardzo słuszne decyzje w kwestii 
utrzymania porządku na cmentarzu, że będzie tam tylko posiana trawa, na 
pewno będzie to mniej kosztowne, widzę, że służby komunalne w tej chwili 
intensywnie pracują, dziękuję za wykonanie tych zadań.  

 
Radny Ireneusz Sochaj  
966/XXXIX/17  - gmina uzyskała pozwolenie na budowę hali przy ul. Niepodległości przy 

Zespole Szkół, sprawa ta, jak widać w lokalnych mediach i internetowych 
i pisanych, budzi spore emocje. Również do mnie zgłaszają się ludzie 
z zapytaniem, w jaki sposób będzie hala, która w tym miejscu powstanie, 
będzie oddziaływać na otaczające środowisko. Pierwszą sprawą jest układ 
komunikacyjny, który powstanie tej hali zupełnie zmieni. Jak będzie 
wyglądała ulica Parkowa, przy powstaniu hali, czy nie zrobi się z niej kolejna 
ulica przelotowa w miejsce ulicy, która miała być po prostu wewnętrzną aleją 
parkową, po której mogły biegać dzieci, uczyć się jeździć na rowerze itd. Po 
co przy ul. Parkowej lokowaliśmy plac zabaw, siłownię na wolnym powietrzu 
i ostatnio park linowy? Oczywiście zagrożeniem też jest wycinka kilku 
szeregów drzew, z czego nie wszyscy być może sobie zdają sprawę, 
natomiast na Komisji Planowania Przestrzennego taką informację 
dostaliśmy, cała ta aleja drzew iglastych, która kiedyś oddzielała ciepłociąg, 
który wtedy szedł na powierzchni, idzie do wycinki, wtedy będą tam po 
prostu ustanowione miejsca parkingowe. Również kwestią jest to, o której 
nasz wydział ochrony środowiska też wie, że wody opadowe, których w tym 
roku jest wyjątkowo dużo, przy wybetonowaniu powierzchni wokół tej sali, 
będą miały ułatwioną drogę przemieszczania się, praw fizyki nie zmienimy, 
ta woda będzie spływać na ul. Niepodległości i stanowić tam zagrożenie, 
zalewać piwnice, o czym też apelują mieszkańcy, którzy tam mieszkają. 
Zresztą mieszkańcy ci skierowali, jak wiemy, odwołanie do Wojewody 
Zachodniopomorskiego, które jest w tej chwili w trakcie rozpatrywania, czym 
to się zakończy, zobaczymy. Ja wiem, że ta szkoła zasługuje na salę 
gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia, inną kwestią jest, czy w tym 
miejscu powinna powstać hala. Jest to sprawa sprzed wielu lat, wiadomo, że 
poprzedni burmistrz ś.p. Henryk Piłat również miał swój pomysł na to 
miejsce, były robione konkursy, lepsze lub gorsze, z większym lub 
mniejszym rozmachem. W tej chwili jest proponowany rozmiar hali, który 
jest eskalowany do właściwych rozmiarów tego miejsca, co nie oznacza, że 
nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko, na zabudowę 
śródmiejską tego właśnie miejsca. 

 
BMI.RI.966/XXXIX/17                Gryfino, dnia 24.10.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 
informuję, że dokumentacja projektowa na budowę hali sportowo-widowiskowej przy 
ul. Niepodległości w Gryfinie została zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę w dniu 
8.08.2017 r. co świadczy, że wszystkie wymogi i warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane zostały spełnione. Kompletny projekt jest do wglądu w pok. 
11 UMiG w Gryfinie. 

      Z up. Burmistrza  
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
 
 
 



Przewodnicz ąca Elżbieta Kasprzyk  
967/XXXIX/17 – interpeluję w sprawie stanu dróg gminnych na terenie miejscowości Steklno, 

mimo wielu spotkań, rozmów, obietnic, również pisma, które w lipcu złożyła 
pani sołtys, nic w tej sprawie się nie wydarzyło, w związku z tym proszę 
o dokonanie przeglądu dróg gminnych na terenie sołectwa i w ramach 
bieżącego utrzymania i remontów dokonanie koniecznych napraw, tak aby 
poprawić bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

 
BMI.RI.967/XXXIX/17      Gryfino, dnia 24.10.2017 r. 
W odpowiedzi na interpelację wniesioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie odnośnie 
remontu dróg stanowiących własność gminy Gryfino w m. Steklno uprzejmie informuję, 
że staramy się na bieżąco realizować prace związane zachowaniem przejezdności 
na drogach gminnych, szczególnie o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscowości Steklno 
realizowane były również prace remontowe w okresie wakacyjnym, jednakże mając 
na uwadze niesprzyjające warunki pogodowe uwzględniliśmy w naszym harmonogramie tj. 
w listopadzie br. dodatkowo realizację robót związanych z poprawą warunków 
komunikacyjnych w uzgodnieniu z p. sołtys m. Steklno. 

       Z up. Burmistrza  
              Z-ca Burmistrza Tomasz Miler  
   
Radny Jacek Kawka  
968/XXXIX/17 – w związku z pojawiającymi się i kierowanymi w moim kierunku pytaniami 

w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwracam 
się z prośbą o przygotowanie wykazu uchwał podjętych od początku roku 
w tym zakresie oraz przedstawienie stanu zaawansowania wykonania 
każdej uchwały na dzień dzisiejszy. 

 
BMP/968/XXXIX/17                             Gryfino, dnia 20.10.2017 r. 
W nawiązaniu do Pana interpelacji, zgłoszonej na XXXIX sesji Rady Miejskiej,          
dotyczącej wykazu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, podjętych w 2017r., uprzejmie informuję, że stan ich 
realizacji na dzień dzisiejszy jest następujący: 
 
lp.  nr uchwały i data podj ęcia stan realizacji uchwały  

1. UCHWAŁA NR XXXV/321/17 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 
31 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino 
w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – 
w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, 
Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie 
nr 2 m. Gryfino) 

1. przygotowano materiały geodezyjne do 
opracowania projektu planu 
miejscowego 

2. w trakcie jest postępowanie w sprawie 
wyboru wykonawcy projektu planu 
miejscowego 

 

2. UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 
31 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino – teren 
Elektrowni Dolna Odra 

1. przygotowano materiały geodezyjne do 
opracowania projektu planu 
miejscowego 

2. przeprowadzono postępowanie 
w sprawie wyboru wykonawcy projektu 
planu miejscowego 

3. zawarto umowę z wykonawcą 



4. wystosowano pismo do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o określenie zakresu 
i stopnia szczegółowości prognozy 
 oddziaływania na środowisko 

5. przygotowano obwieszenia 
 do publikacji w prasie, na stronie BIP 
 oraz tablicach ogłoszeń 

6. przygotowano zawiadomienia 
do instytucji i organów o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia planu miejscowego 

3. UCHWAŁA NR XXXVIII/368/17 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 
29 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino dla 
terenu obiektów sportowych przy 
ul. Sportowej w Gryfinie 

Do końca bieżącego roku przewidywane 
jest  wykonanie materiałów geodezyjnych 
do opracowania projektu planu 
miejscowego. 
W I półroczu 2018r. - wybór wykonawcy 
oraz rozpoczęcie procedury planistycznej. 

 
 
 
   
 
  
 
 


