
    Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji

z  8 października 2020 r.  

             ==================================================================================

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z przekazanym
do Komisji wnioskiem
Temat pracy komisji:  1.Rozpatrzenie wniosku Pana Sebastiana G. w sprawie zalewania ulicy
Parkowej (DU-RM.0005.13.2020)
Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.
Porządek obrad:Czas trwania posiedzenia: 0:38(14:30 do 15:08)
Frekwencja Radnych:
Andrzej Mentel
Patrycja Juszczyk

Nieobecni:
Barbara Strzelecka

Pozostałe osoby: 
Przedstawiciel MZGK 

Ustalenia i Rozstrzygni  ęcia:  

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Witam Radnych,
Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Tematem dzisiejszego spotkania
jest wniosek dotyczący zalewania ul.Parkowej w Czeladzi. Z treści tego wniosku wyciągnąłem 2
szczegóły mianowicie wniosek dotyczy niewydolności studzienek przy ul. Legionów, która jest ulicą
powiatową oraz znajduje się nad ul.Parkową. Druga sprawa ul.Parkowa znajduje się na działkach
prywatnych. Chciałbym aby Pan przedstawiciel MZGK wyjaśnił tę sprawę dodatkowo.

MZGK- Pan zgłosił sytuację, że z ul.Legionów, która jest drogą powiatową podczas ulewy z dnia 2
lipca 2020r. doszło do zalania ul.Legionów, ogródków działkowych i woda przelewała się przez
krawężniki  na ul.  Parkową. Jeśli  chodzi  o próbę zatrzymania tej  wody jest  możliwość poprzez
zamontowanie dodatkowych studzienek na ul.Legionów. W dniu 25.08.2020 odbyło się spotkanie
Powiatowego Zarządu Dróg, wnioskodawca się nie zjawił, zostało stwierdzone, że sam wjazd na
ul.  Parkową jest w nie najlepszym stanie, jednak PZD stwierdził,  że wjazd na posesję leży po
stronie osób do których należy wjazd. Powiedzieli, że powinien zostać przebudowany wjazd, gdy
po  tym  znowu  pojawił  się  taki  problem  zalewania  to  wtedy  będą  robić  studzienkę.  Problem
zalewania jest z drogi powiatowej Legionów. Z naszej strony jako miasta i MZGK poczyniliśmy
kroki zlecamy projekt remontu drogi dojazdowej do Grabka wraz z kanalizacją deszczową do której
będzie można podłączyć ul. Parkową. Jesteśmy w stanie zrobić studzienkę na terenie gminy. Z
naszej strony nie jesteśmy w stanie więcej pomóc jako MZGK. Staramy się aby w przyszłym roku
rozpocząć realizację projektu, musi być wylot do rzeki. Wody Polskie wolniej działają teraz. Na
razie będzie to projekt, jak uda nam się zrealizować projekt to są duże szanse, że podejmiemy
dodatkowe działania. 



J.Deleska-  nie  ma  wnioskodawcy,  nie  ma  możliwości  wysłuchania  racji  tej  strony.  Proponuje
przejść do wypracowania wspólnego stanowiska komisji  w tej  sprawie.  Czy Radni  mają jakieś
sugestię?

A.Mentel- ważne by było to czy Ci mieszkańcy wykonają  remont części chodnika, który mają
wykonać czy oni to wykonają bo od tego uzależnione są dalsze prace powiatu. Druga rzecz o jakiej
kwocie remontu mówimy jeśli chodzi  o tę część wykonujemy jako gmina po stronie ulicy niżej?

MZGK- w tym momencie znamy kwotę jedynie projektu, mam szacunkowy koszt rzucony przez
projektanta, który będzie miał to zlecone w wysokości ok 3.000.000 zł. Remont nawierzchni wraz z
kanalizacją deszczową i wlotem do rzeki Brynicy, czyli przewiercenie wału.

A.Mentel- wysłaliście Państwo do Wód Polskich prośbę o zgodę żeby można wodę deszczową
odprowadzać do rzeki?

MZGK- zgodnie z umową, projektant będzie występował do Wód Polskich o pozwolenie wodno-
prawne na odprowadzenie tej wody deszczowej

A.Mentel- żeby tak naprawdę było dobrze to powiat powinien wykonać dodatkową studzienkę na
ul. Legionów?

MZGK-  w  ulicy  Legionów biegnie  kanalizacja  deszczowa,  którą  obsługuje  powiat.  Powiat  ma
obowiązek czyszczenia kanalików odprowadzenia wody z ulicy. Obowiązkiem każdego zarządcy
jest, że nie może zalewać innych posesji czyli w tym przypadku ul. Parkową i mieszkańców.

A.Mentel- ta dodatkowa studzienka kanalizacyjna byłaby na ul.Parkowej?

MZGK- nie, byłaby na ul. Legionów przed wjazdem na ul.Parkową

A.Mentel  – warunkiem jest wykonanie pracy przez mieszkańców związane z remontem części
chodników, wymiana krawężników i jak znowu zaleje to Powiatowy zarząd dróg to zrobi?

MZGK- PZD cały czas się tłumaczy, że nie ma pieniędzy i wolą wskazać inny problem niż podjąć
odpowiednie  kroki  ze  swojej  strony.  Technicznie  jest  to  wykonalne  jednak  ze  względów
finansowych  PZD woli  aby  najpierw  osoby  odpowiedzialne  za  wjazd  naprawiły  co  jest  w  ich
obowiązkach, a później podejmą decyzje. Dobrze by było prosić PZD aby wykonać pewne kroki w
tej sprawie

A.Mentel- czy inwestycja ze strony gminy byłaby skuteczna, że nie będzie kolejnych zalań?

MZGK-  byłaby  skuteczna  pod  warunkiem,  że  na  ul.  Parkowej  będzie  wykonana  kanalizacja
deszczowa, która będzie podpięta do naszej kanalizacji miejskiej

A.Mentel- a kto miałby  wykonać kanalizację na ul. Parkowej?

MZGK- właściciele gruntu, ponieważ jest to ulica prywatna. W tym przypadku jest problem, bo
gdyby to była ulica gminna to byłaby sprawa o wiele prostsza 

A.Mentel- uważa pan, że powiat powinien zrobić tą studzienkę kanalizacyjną na ul.Legionów czy
to nas zabezpieczy przed kolejnymi zalaniami?



MZGK- z  punktu  technicznego przy  zwykłych  opadach  czy  burzy  prawdopodobnie  tak,  ale  w
przypadku kiedy będą ulewy tak jak 2 lipca to żadna kanalizacja nie jest w stanie wyłapać

P.Juszczyk-  wniosek,  który  trafił  do  nas  w mojej  opinii  nie  jesteśmy właściwym organem do
rozpatrywania tego wniosku ponieważ sprawa dotyczy ul.Legionów z której te opady spływają czyli
drogi powiatowej. Po drugie opady spływają na ul. prywatną i właściciele powinni podjąć pewne
kroki celem odwodnienia, utrzymania tej drogi. Co my możemy zrobić to wnioskować do powiatu
aby podjął odpowiednie kroki, wydaje się, że wystarczy zrobić studzienkę. To nie są takie koszty
jeśli  mówimy  o  gminie  Czeladź-  kanalizacji  i  drogi  czyli  3.000.000  zł.  Myślę,  że  powinniśmy
wnioskować do powiatu celem działań w tym temacie i  radni  powiatowi  również powinni  znać
sprawę.

A.Mentel-  zadziałabym  dwutorowo,  czyli  wskazać  informacyjnie  mieszkańcom  jakie  są  ich
działania,  rola.  Z  drugiej  strony  wnioskować  o  rzetelne  podejście  i  zabezpieczenie  majątku
mieszkańców bo budowa jednej studzienki to nie są wielkie koszty. Z punktu widzenia gminy jeśli
chodzi o projekt, który będziecie państwo wykonywać to uważam, że jak najbardziej ten projekt ma
sens i zasadność. Będziemy widzieć jak będzie się rozwijała sytuacja  budżetu na przyszły rok i
czy  ta  inwestycja  będzie  brana  pod  uwagę.  Te  trzy  kierunki  moglibyśmy wziąć  jeśli  chodzi  o
wnioski komisji.

P.Juszczyk- nasz projekt naszym projektem, możemy wykonać nasze działania, ale nie może być
tak, że powiat nie robi żadnych kroków

A.Mentel- oni czekają na to,że mieszkańcy zrobią kroki i dopiero jak zaleje to się do tego zabiorą.
Oni też to powinni wykonać chociaż pan sugeruje, że przy wielkich nawałnicach deszczu żadne
studzienki tego nie wyłapią

J.Deleska-  wnioskodawca  podaje  propozycje,  że  właściciele  tych  działek  są  w  stanie  podjąć
działania aby oddać jako służebność fragmentu ich działek na której jest usadowiona ul. Parkowa.
Z  tego  wnioskuje,  że  wnioskodawca  chciałby  aby  zrobiła  to  gmina  i  tu  jest  problem.  Co  do
przekazania tego do Powiatu, pani przewodnicząca rady powinna to przekazać w ciągu 7 dni, jeśli
sprawa nie  dotyczy  rady miasta.  Mam taką  propozycje  chciałbym aby  rekomendować  Radzie
Miasta:

Punkt 1. Mając na uwadze art 29 i art.30 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
Wykonanie  odwodnienia  należy  do  właścicieli  działek  na  których  znajduje  się  ul.Parkowa,  w
związku  z  czym  komisja  przychyla  się  negatywnie  do  wniosku,  natomiast  w  punkcie  2.
Poinformowanie wnioskodawcy, że ul.Legionów należy do dróg powiatowych, w związku z czym
można poinformować  wnioskodawcę  żeby  zwrócił  się  w  przedmiotowej  sprawie  do  Starostwa
Powiatowego w Będzinie jako właściciela tej drogi.

P.Juszczyk-  Pan  przewodniczący  powiedział,  że  komisja  negatywnie  odpowiada  na  wniosek.
Jakie jest pytanie do Rady?

J.Deleska- z treści wniosku wynika, że wnioskodawca liczy na podjęcie kroków inwestycyjnych
celem zabezpieczenia przed wylewaniem wody

P.Juszczyk- nie możemy powiedzieć, że my negatywnie odpowiadamy na ten wniosek bo pewne
kroki  z  naszej  strony  już  zostały  poczynione  i  byłoby  to  nieprawdą,  że  na  ten  wniosek
odpowiadamy negatywnie. Zastosowanie punktu drugiego tzn. poinformowanie wnioskodawcy o



tym do kogo powinien się  zwracać się  z  tą  prośbą  byłoby  stosowne bo MZGK pewne kroki
poczyniło  i  poinformowało  wnioskodawcę  jaki  jest  stan  rzeczy.  Mieszkaniec  się  nie  zjawił  na
spotkaniu  z  PZD,  gdzie  byli  przedstawiciele  powiatu  oraz przedstawiciele  MZGK więc  te kroki
zostały  poczynione z  naszej  strony.  Nie  ma braku  reakcji  ze  strony  miasta  więc  nie  możemy
negatywnie odpowiedzieć na ten wniosek ale możemy poinstruować co dalej.

A.Mentel- ja bym nie mówił czy to jest nasz wniosek tylko odpowiedzieć na sugestie mieszkańców.
Jest  informacja  o  tym  aby  podjąć  kroki  w  trybie  nadzwyczajnym  w  celu  stworzeniu  nowej
infrastruktury odprowadzającej i regulującej wody opadowe w rejonie Parku Grabek, ulic bocznych
od . ul. Legionów w tym ul. Parkowej. My jako gmina kroki zostały podjęte. Trzeba mieszkańcowi
odpowiedzieć jaką rolę ma właściciel gruntu ul.  Parkowe, że powinni się zwrócić do Starostwa
Powiatowego  bo  to  nie  jest  sprawa  gminy  tylko  powiatu.  Oczekiwać  ze  strony  powiatu  na
odpowiedz. A z naszej strony zostały podjęte kroki z tej strony ulicy legionów gdzie posiadamy
własność  majątkową.  Wniosek  nie  jest  negatywnie  rozpatrzony.  Współwłaściciele  ul.Parkowej
powinni się dowiedzieć jaki jest stan prawny. 

MZGK- mieszkańcy  wiedzieli  co  robią  budując  się  w  tamtym  miejscu.  Ten  pan,  który  jest
wnioskodawcą jego posesja jest ostatnia i sąsiaduje z parkiem Grabek. W chwili kiedy byliśmy na
wizji lokalnej tam się jeszcze nic nie działo. Zorientował się, że ma działkę taką gdzie będzie miał
problem i teraz chciałby aby gmina zrobiła mu odwodnienie najlepiej razem z drogą. 

J.Deleska- reasumując nie ujmujmy, że komisja negatywnie ustosunkowała się do wniosku. Tak
jak  pan  radny  powiedział,  rada  musi  odpowiedzieć  na  ten  wniosek,  należy  poinformować  o
prawnych  aspektach  czyli  art.29  i  art.30  ustawy  o  drogach  publicznych  w  związku  z  czym
Odwodnienie  i  kanalizacja  deszczowa  jest  w  gestii  właścicieli  działek  oraz  poinformowanie  o
możliwości zwrócenia się do starostwa jako właściciela ul.Legionów. 

A.Mentel-  a  w  trzecim  punkcie  myślę,  że  należałoby  poinformować,że  przymierzamy  się  do
opracowania projektu 

J.Deleska-  również w tym piśmie może to być zawarte,że miasto Czeladź jest  gotowe podjąć
wszelkie środki w tym zakresie, które są już planowane po wykonaniu kanalizacji deszczowej na
ul. Parkowej

MZGK- nie nie , na  ul. Dojazdowej

A.Mentel- ulica Dojazdowa to jest równoległa do ul.Parkowej, to jest droga, którą dojeżdżamy na
park  Grabek,  ta  droga  jest  wykonana  z  kostki.  Jesteśmy w stanie  umożliwić  podłączenie  się.
Jesteśmy na etapie planu wykonania projektu, który jeszcze nie poszedł do wykonania. Kiedy ten
projekt mógłby być zrobiony?

MZGK-  podpisanie  umowy  będzie  w  przyszłym  tygodniu.  Zakończenie  tego  projektu  jest  w
przyszłym roku planowane. Trudno jest powiedzieć jak będą pracowały Wody Polskie aby dostać
pozwolenie wodno-prawne.

A.Mentel- panie przewodniczący można napisać, że ten projekt będzie już realizowany, natomiast
zakończenie projektu trudno jest powiedzieć kiedy będzie być może w przyszłym roku. 

MZGK- zakończenie realizacji projektu na pewno będzie w przyszłym roku tylko trudno powiedzieć
dokładnie kiedy. 



J.Deleska- czy biuro rady będzie przygotowywać odpowiedz? Uważam ten temat za zakończony.
Jeśli chodzi o głosowanie, głosujemy w tej chwili gdzie będą zawarte trzy tematy czy po napisaniu
odpowiedzi?

A.Mentel- myślę, że będzie to przedstawione na sesji , Rada będzie udzielać zgody na sesji. 

J.Deleska- musimy przegłosować treść odpowiedzi 

A.Mentel- jaka ma być treść odpowiedzi zawarliśmy w naszych wypowiedziach

J.Deleska-  po  sformułowaniu  tej  odpowiedzi  wyśle  do  Państwa  drogą  mailową  tą  treść  i
odpowiemy w mailu. 

A.Mentel- Jeśli ktoś będzie miał uwagi to napiszemy

J.Deleska- czy  są  jakieś  sprawy  bieżące?Zamykam  posiedzenie  Komisji  Skarg,  Wniosków  i
Petycji .

Protokołowała     Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka               

Data napisania protokołu :12.10.2020

Data podpisania protokołu :..............................
Data przekazania protokołu do BIP : …...........


