
Odpowiedzi na wnioski z Zebrania Wiejskiego w Gorzowie z 29 września 2015 roku 

 

 

1. Dla odcinka łącznika ul. Oświęcimska – Sportowa wykonano projekt uzupełniający, 

który obejmuje wykonanie dodatkowej przepompowni. Obecnie trwają prace nad 

prefabrykacją zbiorników. Po realizacji prace kanalizacyjne będą zakończone. W 

rejonie posesji Państwa Diabełek będą wykonane dodatkowe studnie czyszczakowe. 

Trwają uzgodnienia dotyczące zgody na wejście w teren. 

2. Odpowiedź na wniosek została udzielona ustnie zainteresowanej stronie. 

3. W I kwartale 2016 roku sporządzony zostanie projekt budowy oświetlenia ulicy 

Sportowej w Gorzowie, a następnie na jego podstawie zlecone zostaną prace 

budowlane, przewidziane do realizacji w roku bieżącym. 

4. W sprawie wycinki drzew w rejonie ulicy Dębowej i Piaski: 

a) zostanie przygotowany wniosek do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o 

wyrażenie zgody na usunięcie akacji rosnącej na działce nr 204/39 obręb Gorzów, 

w sąsiedztwie nieruchomości Państwa Brzęk. Po uzyskaniu zgody na wycinkę 

drzewo zostanie usunięte, a teren uporządkowany. Ponadto Gmina wystąpi 

pisemnie do właścicieli działek numer 1967, 204/14 i 514/11 obręb Gorzów o 

uporządkowanie przedmiotowego terenu. 

b) Wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na 

terenie po byłym zbiorniku ppoż, tj. działce nr 514/4 obręb Gorzów, będzie 

możliwe dopiero po nabyciu przez Gminę Chełmek prawa własności do w/w 

nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę 

Małopolskiego (procedura w toku). 

5. Skwer zielony na skrzyżowaniu ulic Piaski i Dębowej w okresie wiosennym zostanie 

gruntownie posprzątany przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski w 

Chełmku w ramach prac interwencyjnych. Teren zostanie pograbiony, wykoszony 

oraz usunięte zostaną samosiejki drzew i krzewów wieku poniżej 10 lat. 

6.  Wniosek zrealizowany. 

7. W związku z interwencjami dotyczącymi nadmiernego hałasu, pochodzącego z 

Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych w Bobrku informujemy, że prowadzona jest 

obserwacja sposobu prowadzenia działalności przez w/w zakład, w szczególności jej 

wpływ na pobliskich mieszkańców w zakresie hałasu. W przypadku stwierdzenie 

nieprawidłowości Urząd Miejski w Chełmku podejmie odpowiednie działania. 

Ponadto informujemy, że Przedsiębiorstwo podlega kontroli Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Informacje na temat prowadzonych 

kontroli w zakresie jego działalności dostępne są na stronie www.krakow.pios.gov.pl 

w zakładce działalność kontrolna. 

8. Zgodnie z pismem Burmistrz Chełmka znak: AGK.1510.29.2015 z dnia 02.11.2015 r. 

w budżecie Gminy Chełmek na rok 2016 zostały zabezpieczone środki finansowe na 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w Gorzowie, ograniczonego od zachodu – ul. Oświęcimską, a od wschodu 

– lasem i nasypem kolejowym. Procedura inicjująca uchwalenie przedmiotowego 

planu zostanie wdrożona w momencie, gdy zostanie zakończona procedura zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Przewidywany termin to koniec czerwca 2016 roku. 

9. W sprawie wstrząsów informujemy, że przez Gminę Chełmek podejmowane są ciągłe 

działania w zakresie wstrząsów powodowanych w ostatnim czasie zarówno przez 

KWK Ziemowit, jak również przez Zakład Górniczy Janina. Do końca grudnia KWK 

Ziemowit prowadził ocenę obiektów budowlanych pod kątem wpływu wstrząsów na 

http://www.krakow.pios.gov.pl/


budynki, która przede wszystkim dotyczyła budynków użyteczności publicznej, takich 

jak szkoły, kościoły itp. Gmina informowana jest na bieżąco na temat działań 

podejmowanych przez zakłady górnicze w celu wyeliminowania negatywnych 

skutków wydobycia. 

10.Wniosek został przekazany do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, które jest 

odpowiedzialne za wycinkę drzew w tym miejscu. 


