Piekary Śląskie, dnia 23 października 2007r.
OR.00570-9/07
Wnioski radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 27 września br.

1. Radna Maria Wojszczyk wnosi:
aby w trybie pilnym dokonać dalszych napraw, w rejonie skrzyżowania ulic: Kotuchy
i Harcerskiej w miejscu torowiska tramwajowego. Aktualnie w tym miejscu nie ma obowiązku
zwalniania szybkości, dlatego samochody ciężarowe mkną z dużą szybkością przez ten
dziurawy przejazd powodując huk w okolicznych domach, Podobne garby (wybrzuszenia
jezdni) znajdują się też na ulicach: Roździeńskiego (okolice domu nr 90) i Nałkowskiej. Teren
ten jest silnie zdewastowany górniczo toteż ciężkie samochody nie tylko wywołują huk, ale
i drżenie okolicznych domów,
Radna w miesiącu marcu apelowała o naprawę chodnika łączącego ul. Kołłątaja
z przystankiem autobusowym przy ul. Roździeńskiego.
Poinformowano mieszkańców Brzezin, że chodnik ten zostanie utwardzony. Niestety nie stało
się tak do tej pory, a zbliżają się jesienne roztopy. Jeśli nie zostanie wykonany w/w remont
mieszkańcy Brzezin, aby dostać się do przystanku, będą znów topić się w błocie.
Odp.:
• w związku z likwidacją linii tramwajowej wystąpiono dwukrotnie w miesiącu kwietniu br. do
Spółki Tramwaje Śląskie o likwidację torowiska w pierwszej kolejności w rejonie skrzyżowania
drogi krajowej nr 94 i ul. Kotuchy. W związku z niepodjęciem żadnych działań, pomimo
otrzymania z tutejszego Wydziału Architektury pozwolenia na likwidacje przedmiotowego
torowiska ponownie wystąpiliśmy do w/w Spółki z pismem o jednoznaczne określenie terminu
wykonania w/w prac. W sprawie garbów występujących na ul. Roździeńskiego w rejonie nr 90
i na skrzyżowaniu ul. Biskupa Bednorza z ul. Nałkowskiej prowadzone jest postępowanie
z Zakładem Górniczym „Piekary” dotyczące naprawy szkód górniczych występujących w tym
rejonie.
• wykonanie chodnika pomiędzy ul. Kołłątaja i Biskupa Bednorza wiąże się z zajęciem dwóch
działek, które nie są własnością gminy lecz stanowią własność Spółdzielni GESA oraz
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 6 przy ul. Kołlataja. Przeprowadzenie inwestycji na
terenach nie stanowiących własności gminy byłoby naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych z uwagi na to, że z pieniędzy podatników podniesiono by wartość nieruchomości
nie stanowiącej zasobu gminnego, lecz osoby prawnej i wspólnoty mieszkaniowej. Z uwagi na
to, że wykonanie przedmiotowego chodnika w tym rejonie jest konieczne podjęto działania
zmierzające do nabycia działki GESY. Po załatwieniu formalności związanych
z przekazaniem Gminie działki GESY i złożeniem propozycji do projektu planu budżetu miasta
możliwe będzie wykonanie przedmiotowego chodnika.
Radny Marek Szewczyk prosi o wzmożenie kontroli szybkości ruchu pojazdów przez Policję oraz
Straż Miejską na ul. Biskupa Nankera od skrzyżowania z ul. Partyzantów do skrzyżowania
z ul. Brzechwy. Na w/w odcinku drogi ustawione są znaki ograniczające szybkość jazdy do 40 km,
ale ograniczenie to nie jest respektowane przez użytkowników drogi.
Odp.:
• prośba Radnego została przekazana do Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich.
Radny Krzysztof Seweryn zwraca się:
- do Komisji Ruchu Drogowego o dodatkowe oznaczenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Gen. Maczka, kierunek od strony Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9
oraz wprowadzenie progów zwalniających, dla bezpieczeństwa uczestników.
- z prośbą o oświetlenie placu zabaw przy ul. Śląskiej. Po zmroku z placu zabaw korzystają nie
tylko dzieci.
o gospodarskie spojrzenie na park miejski na Os. Wieczorka. Oświetlenie i sprzątanie to
bolączki tego parku.
Odp.:
• sprawa dodatkowego oznaczenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej
i Generała Maczka oraz wprowadzenia progów ograniczających prędkość zostanie
rozpatrzona przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wydział Inwestycji
i Remontów prosi o kontakt w celu uściślenia wniosku.
-
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oświetlenie placów zabaw po zmroku jest niecelowe ze względu na fakt, iż place te są
przeznaczone do użytkowania przez najmłodszych mieszkańców Miasta z zapewnieniem
opieki i nadzoru przez dorosłych. Kwestia bezpiecznej eksploatacji urządzeń placu zabaw
wymagałaby zagwarantowania odpowiedniego natężenia oświetlenia i poniesienia
nieracjonalnych wydatków finansowych..
park miejski zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej tak jak wszystkie parki i inne tereny zielone
na terenie Miasta są oczyszczane 3 razy w miesiącu poprzez zbieranie z powierzchni alejek
i dodatkowo 2 m od alejek - papierów, folii, butelek, szkła i innych zanieczyszczeń, natomiast
jeden raz w miesiącu zbierane są zanieczyszczenia z całkowitej powierzchni parków i terenów
zielonych. Osiem razy w miesiącu opróżniane są kosze parkowe. Na zwiększenie
częstotliwości usuwania zanieczyszczeń nie pozwala stan środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. Częste awarie oświetlenia w parku międzyosiedlowym wynikają
z jego nagminnej dewastacji. W ciągu roku oświetlenie jest kilkakrotnie uzupełniane
i naprawiane.

4. Radny Marek Boroń zwrócił się o uzupełnienie rozmieszczenia tablic informacyjnych z nazwami
dzielnic w naszym mieście. Brak tych informacji sprawia duże kłopoty osobom spoza miasta
przyjeżdżającym do Piekar Śląskich.
Odp.:
• W najbliższym czasie tablice informacyjne zostaną uzupełnione.

OR.00571-9/07
Interpelacje radnych zgłoszone na sesji Rady Miasta w dniu 27 września br.

1. Henryk Pryk zwrócił się o przedstawienie na sesji Rady Miasta informacji o wpływach eksploatacji

2.

górniczej pod filarem KWK Andaluzja
Odp.:
• Prezydent Miasta Piekary Śląskie zwrócił się pismem ER.76501-08/07 z dnia 11.10.2007 r. do
Dyrektora Zakładu Górniczego “Piekary” o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami miasta.
Podczas spotkania zainteresowani mieszkańcy zostaną zapoznani z zamierzeniami zakładu
górniczego w zakresie eksploatacji górniczej na najbliższe trzy lata, wpływami tej eksploatacji
na powierzchnię oraz naprawą szkód górniczych. Proponowany w piśmie termin w/w
spotkania to 23.10.2007 r. W odpowiedzi KW ZG “Piekary” pismem z dn. 18.10.2007r.
powiadomił Prezydenta Miasta, że “zasadnym jest przedstawienie mieszkańcom jak
i reprezentującym ich Radnym Miasta Piekary Śląskie zamierzeń eksploatacyjnych
w kształcie spełniającym wszelkie kryteria z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu zakładu
górniczego ze szczególnym uwzględnieniem interesów użytkowników powierzchni po
zaopiniowaniu opracowanych projektów przez branżowe komisje działające przy Wyższym
Urzędzie Górniczym”.
Radna Sława Umińska zwraca się w sprawie skarg mieszkańców os. Wyzwolenia na uciążliwości
związane z bliskim sąsiedztwem firmy Ham. Mieszkańcy os. Wyzwolenia w Piekarach Śląskich od
dłuższego czasu uskarżają się na uciążliwy fetor, którego źródłem-jak twierdzą-jest znajdujący się
niedaleko zakład mięsny Ham. Uprzejmie proszę o weryfikację tych doniesień.
Odp.:
• Zakład Uboju i Przetwórstwa ”H.A.M.” Cichoń i Wspólnicy zlokalizowany jest na terenie miasta
Radzionków przy ul. Szybowej. Właściciele Zakładu “H.A.M.” jako osoby fizyczne posiadają
57 ha użytków rolnych wydzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnej i gminy Piekary
Śląskie zlokalizowanych przy obwodnicy w okolicach Kopca Wyzwolenia oraz w rejonie
skrzyżowania ul. Pod Lipami z Obwodnicą Zachodnią. Przyczyną uciążliwego zapachu dla
mieszkańców ul. Wyzwolenia nie jest funkcjonowanie Zakładu „H.A.M.”, lecz działalność
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rolnicza właścicieli zakładu prowadzona na wydzierżawionych gruntach rolnych gdzie
wylewane są przez beczkowozy firmy “”H.A.M” ciekłe odchody zwierzęce (najczęściej
gnojowica) stosowane jako nawóz naturalny, co jest zgodne z ustawą o nawozach
i nawożeniu, pod warunkiem zachowania wszystkich rygorów wynikających z w/w ustawy oraz
aktów wykonawczych. Od momentu rozpoczęcia działalności rolniczej przez Panów Cichoń
na terenie naszego Miasta tj. od roku 2004 otrzymywaliśmy i otrzymujemy sygnały od
mieszkańców, szczególnie z ul. Wyzwolenia i Bytomskiej (w zależności od miejsca
wylewania nawozu naturalnego) o uciążliwym dla nich zapachu. Ze względu na fakt, iż
Zakład “H.A.M” zlokalizowany jest na terenie miasta Radzionków już w sierpniu 2004 r.
zwróciliśmy się do Urzędu Miasta w Radzionkowie z pismem o przeprowadzenie kontroli
Zakładu ze szczególnych uwzględnieniem gospodarki ściekowej. Urząd Miasta Radzionków
przekazał sprawę w m-cu wrześniu 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach. W związku z faktem, iż w/w Zakład posiadał program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi ujmujący w swym zakresie odpady inne niż niebezpieczne (w tym odpady
o kodzie 02 01 06 - odchody zwierzęce) wytwarzane na terenie Zakładu w Radzionkowie
Starostwo Tarnogórskie w dniu 21.09.2004 r. zgłosiło sprawę działalności rolniczej Zakładów
“H.A.M” na piekarskich polach do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie, który od tego momentu przejął
prowadzenie sprawy. Od chwili przejęcia sprawy przez WIOŚ Częstochowa każdy sygnał
mieszkańca dot. uciążliwych zapachów pochodzących z pól dzierżawionych przez panów
Cichoń przekazywany jest do WIOŚ: pisma z lutego 2005 r., sierpnia 2006 r. września 2006 r.,
1 i 30 sierpnia 2007 r., który regularnie kontroluje działalność rolniczą Panów Cichoń.
Zaznaczamy, że w okresie od 1 marca do 30 listopada zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz
prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, można stosować nawozy naturalne na polach
uprawnych. W obowiązującym stanie prawnym nie zostały natomiast określone przez
ustawodawcę standardy zapachowe jakości powietrza i metody oceny zapachowej powietrza.
W chwili obecnej czeka na uzgodnienia międzyresortowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu
uciążliwości zapachowej przygotowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (tekst
projektu ustawy na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), która to
po wejściu w życie określi zasady postępowania w przypadku występowania uciążliwości
zapachowej.
Radny Andrzej Szewczyk zwrócił się z pytaniem, czy parkingi i zatoczki po prawej stronie ulicy
Prymasa Wyszyńskiego są własnością prywatną, czy gminną, ponieważ wielokrotnie na tych
zatoczkach, parkingach ustawiane są “potykacze” tak by blokowały te parkingi dla właścicieli
sklepów, które są na przeciwko, obok parkingów.
Odp.:
• przedmiotowe zatoki są ogólnie dostępne bez możliwości rezerwowania przez kogokolwiek.
W związku z powyższym skierowane zostaną patrole Straży Miejskiej celem wyeliminowania
nieprawidłowego blokowania miejsc w zatokach.
Radny Krzysztof Seweryn zwrócił się z pytaniem:
- dotyczącym psów i piaskownic: czy przynajmniej jeden mandat został udzielonym w naszym
mieście osobom, które naruszyły Regulamin Porządkowy w tym zakresie,
- o przedstawienie wykazu stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta wraz
z podaniem ich siedziby, jak również z określeniem, czy korzystają z ulg przy wynajmowaniu
pomieszczeń,
- o przedstawienie zasad prowadzonej rekultywacji na terenie Brzezin. Są to tereny mocno
zdegradowane. Radny pyta jakie podmioty, w jakim terminie i w jaki sposób realizują program
rekultywacji.
- w związku z informacją, że uczelnie techniczne będą wykupywały korepetycje w szkołach
ponadgimnazjalnych, Radny prosi o informację, kto będzie w takim przypadku pracodawcą
i w jaki sposób może to być realizowane w placówkach oświatowych naszego miasta.
Odp.:
• wśród zadań przekazywanych strażnikom miejskim do realizacji podczas codziennych odpraw
do służby jest podejmowanie interwencji wobec osób, naruszających przepisy dotyczące
trzymania zwierząt. Działania Straży Miejskiej ukierunkowane są na ujawnianie osób
wyprowadzających psy bez smyczy i kagańca lub w miejsca zabronione (m.in. piaskownice,
place zabaw itp.), nieusuwających pozostawionych przez nie w miejscach publicznych
zanieczyszczeń. W okresie od 1 stycznia do 30 września br. ujawniono 54 przypadki
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naruszenia przepisów dotyczących zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt –
udzielono 46 pouczeń, nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 1 250 zł oraz skierowano
1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Piekarach Śląskich. Ponadto ujawniono
302 osoby, które zanieczyszczały miejsca publiczne lub nie usuwały pozostawionych przez
psy zanieczyszczeń – udzielono 154 pouczeń, nałożono 148 mandatów karnych na kwotę
7 400 zł.
aktualny wykaz piekarskich stowarzyszeń wraz z adresami ich siedzib dostępny jest na
stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.piekary.pl (wirtualne biuro; zakładka
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
na terenie Piekar Śląskich przy ul. Roździeńskiego inwestycję na swoim terenie prowadzi
Firma „DOLOMITY ŚLĄSK” Grażyna Tomasik z siedzibą w Goląszy Górnej nr 28. Firma
prowadzi zagospodarowanie terenu na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego
i wydanego pozwolenia przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Piekary Śl.
Decyzja nr AU-7353/13/MM/03 z dnia 21.03.2003r.pn. „Zagospodarowanie materiałami
odpadowymi terenów poprzemysłowych zlokalizowanych przy ul. Roździeńskiego (Dz. Nr
3806/363, 3804/364, 970/317, 1184/318, 923/318, 319, 2071/320) w Piekarach Śl.” Na
podstawie ww. pozwolenia, wydane zostało także zezwolenie Prezydenta Miasta Piekary Śl.
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów - Decyzja NR 192 z dnia
06.11.2006r. o znaku ER.7661-1-63/06. Decyzja na odzysk odpadów wydana została na
podstawie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 2512 z 2007r.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami
i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356). Odpady przeznaczone do wykorzystania do w/w
inwestycji należą do następujących grup:
- odpady z wydobywania kopalin,
- odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali,
- odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali,
- odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw ( z wyłączeniem grupy
19),
- odpady z hutnictwa cynku,
- odpady z odlewnictwa żelaza,
- odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych,
- odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe,
- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegły,
płyty, ceramika,
- gleba i ziemia,
- odpady z mechanicznej obróbki odpadów,
- odpady z ogrodów i parków.
W 2000r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrolę
prowadzonej przez “Dolomity Śląsk” inwestycji. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu 31 października br. przeprowadzi oględziny w/w terenu.
19 września 2007 r. oględziny terenu przeprowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Piekarach Śląskich.
nie ma obecnie podstaw prawnych do tego, by uczelnie techniczne wykupywały korepetycje
w szkołach ponadgimnazjalnych. Każdy zewnętrzny podmiot oferujący swe usługi na terenie
placówki oświatowej może jedynie, za zgodą dyrektora, zawrzeć umowę o wynajem
pomieszczeń. Fundusze uzyskane przez placówkę w ten sposób są odprowadzane na konto
dochodów własnych do budżetu miasta. Pracodawcą dla osób realizujących w/w usługi są
władze zewnętrznego podmiotu (np. rektor uczelni).
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