BRM.0012.5.5.2020
Protokół nr 15/2020
posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 16 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym
(z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).
Czas trwania posiedzenia 14.45 – 15.15.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Bętkowski Jacek
– Przewodniczący Komisji
2. Marcinkowski Tomasz
– Członek Komisji
3. Kwiatkowski Waldemar
– Członek Komisji
4. Kaczmarek Grzegorz
– Członek Komisji
5. Wąśniewski Waldemar
– Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich,
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2
do protokółu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji,
który zgodnie z listą obecności stwierdził, że w obradach Komisji uczestniczy
5 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi
kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów nr 13/2020 i 14/2020 posiedzenia Komisji.
4. Sprawy wymagające opinii Komisji:
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
z parkingu działającego w systemie „parkuj i jedź” przy ul. Magazynowej
w Inowrocławiu,
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę
nieruchomości z zasobu Miasta Inowrocławia na rzecz Gminy Inowrocław,
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- przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Solankowej, Zygmunta Wilkońskiego i alei
Ratuszowej.
5. Sprawy bieżące.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad?
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Ad 3. Przyjęcie protokołów nr 13/2020 i 14/2020 posiedzenia Komisji.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 13/2020 z posiedzenia Komisji?
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 14/2020 z posiedzenia Komisji?
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Ad 4. Sprawy wymagające opinii Komisji.
Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i
Funduszy Europejskich: przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
zasad i trybu korzystania z parkingu działającego w systemie „parkuj i
jedź” przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pytań nie było.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu działającego
w systemie „parkuj i jedź” przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu.
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja
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Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i
Spraw
Mieszkaniowych podjęła uchwałę nr 29/2020 o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z parkingu
działającego w systemie „parkuj i jedź” przy ul. Magazynowej w Inowrocławiu.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Nieruchomości: przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
darowiznę nieruchomości z zasobu Miasta Inowrocławia na rzecz Gminy
Inowrocław.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pytań nie było.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości z zasobu
Miasta Inowrocławia na rzecz Gminy Inowrocław.
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja
Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
podjęła uchwałę nr 30/2020 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości z zasobu Miasta
Inowrocławia na rzecz Gminy Inowrocław.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości: przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pytań nie było.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja
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Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i
Spraw
Mieszkaniowych podjęła uchwałę nr 31/2020 o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości: przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań nie było.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.
głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja
Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
podjęła uchwałę nr 32/2020 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w
sprawie projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości: przedstawił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Solankowej, Zygmunta
Wilkońskiego i alei Ratuszowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Pytań nie było.
Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:
Poddał pod głosowanie wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej,
Solankowej, Zygmunta Wilkońskiego i alei Ratuszowej.
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głosowanie:

za – 5, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356 z późn. zm.), Komisja
Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych
podjęła uchwałę nr 33/2020 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej,
Solankowej, Zygmunta Wilkońskiego i alei Ratuszowej.
Ad 5. Sprawy bieżące.
Grzegorz Kaczmarek – Członek Komisji:
Na ul. Poznańskiej, na początku naprzeciw zakładu fryzjerskiego jest posesja, na
której stoją baraki w bardzo złym stanie, które kiedyś służyły jako sklepy.
Prosiłbym, żeby pan Naczelnik zwrócił uwagę komu trzeba, żeby tą sprawą się
zajęli. To jest monit od mieszkańców, którzy mieszkają tam obok, bo to stwarza
niebezpieczeństwo.
Więcej spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął
posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Jacek Bętkowski
Protokółowała
Adriana Leszczyńska

