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Protokół nr 37/2022 

posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  

 i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej Inowrocławia, 

odbytego w dniu 23 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia  
 

 

Czas trwania posiedzenia 14.00 – 14.23 
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Jacek Bętkowski    – przewodniczący Komisji 

2. Grzegorz Kaczmarek   – członek Komisji 

3. Waldemar Kwiatkowski  – członek Komisji  

4. Tomasz Marcinkowski  – członek Komisji  
 

Nieobecny był radny Waldemar Wąśniewski. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 

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 4 radnych, 

co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi kworum pozwalające 

na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Nie było.  

Radny Waldemar Kwiatkowski poprosił członków Komisji, aby uczcić minutą ciszy 

pamięć zmarłego Pana Edmunda Borowskiego, inowrocławskiego sportowca, złotego 

medalistę Mistrzostw Europy w 1966 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 36/2022 z 28 lipca 2022 r.  

4. Przedstawienie wniosków o zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Inowrocławia złożonych w I półroczu 2022 r. oraz 

informacji na temat sposobu ich rozpatrzenia. 
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5. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

6. Sprawy bieżące.  

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 36/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.  

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 36/2022 z 28 lipca 2022 r. z posiedzenia Komisji? 

 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

Ad 4. Przedstawienie wniosków o zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Inowrocławia złożonych w I półroczu 2022 r. oraz informacji 

na temat sposobu ich rozpatrzenia. 

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

 

Przedstawił materiał. 

 

Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

Jaki status ma ta działka przy ,,Kauli”, o której Pan wspomniał przed chwilą?  

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

Jest to działka prywatna. Stała się własnością osoby fizycznej w wyniku zwrotu. 

 

Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

A sąsiednie działki? 

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

Przy ul. Błażka są usługi sportu, tam jest bodajże ponad hektarowa działka jest 

przewidziana w już obowiązującym planie pod usługi sportu. Jest Kinomax, obok 

Kinomaxu może też powstać jeszcze jeden obiekt. 

 

Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

A ta działka jest daleko od Kinomaxu? 

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

Ta działka przylega do Kinomaxu.  

 

Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

Czyli musiałaby nastąpić zmiana zagospodarowania terenu żeby taki status uzyskać? 

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

Tak. 
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Tomasz Marcinkowski – członek Komisji: 

Ale automatycznie zmniejsza się powierzchnia zielona.  

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

Ta zieleń została wpisana wówczas, gdy nie było przewidywania zwrotu i był to teren 

Miasta. 

 

 Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

Ale czy nie jest to krzywdzące dla takiej osoby? Odzyskał ten teren i co ma z nim zrobić?  

 

Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości: 

On starał się o zwrot tego terenu. Krzywdzące to by było dla mieszkańców Osiedla Rąbin, 

gdybyśmy chcieli uszczuplać te tereny zieleni.  

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Wracając jeszcze do podzielonych części z wniosku nr 1, do mnie również zwracają się 

mieszkańcy tych terenów, bo kupili działki i stali się sąsiadami bloków. Jest to dla nich 

krzywdzące. To jest taka sama sytuacja jak w przypadku ul. Transportowca. Można by 

było również dokonać zmian, ale to jest niestety koszt dla Miasta. Jeśli chodzi o ul. 

Solankową to wiadomo, że są tam zabytki i konserwator zabytków nie wyraziłby na to 

zgody.   

 

Ad 5. Sprawy wymagające opinii komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Jacek Bętkowski przedstawił pismo Stowarzyszenia im. 

Księcia Kazimierza Kujawskiego z dnia 11 czerwca 2022 r., o pozwolenie na budowę 

i posadowienie obelisku twórcy Kujaw Księcia Kazimierza Kujawskiego przy 

Skwerze Obrońców Inowrocławia. 

  

Waldemar Kwiatkowski  – członek Komisji: 

Przeanalizowałem pismo Pana Prezydenta i zgadzam się z tym, że kolejne upamiętnienie 

tablicą czy obeliskiem, na którym miałaby się znaleźć ta tablica Księcia Kazimierza 

Kujawskiego, gdzie mamy już dwie tablice jest nie do końca trafionym pomysłem, bo 

zamiast trzeciego miejsca, w którym byłby upamiętniony można by było zorganizować 

cykliczny festyn historyczny, który by upamiętniał Księcia i byłoby to coś innego niż 

kolejna tablica. Także będę przychylał się do stanowiska Pana Prezydenta, że 

niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej w tym miejscu.  

 

Tomasz Marcinkowski – członek Komisji: 

Proponuję, aby zwrócić się z wnioskiem o wystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego 

Województwa Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa 

Historycznego w Inowrocławiu. W przeszłości takie praktyki były stosowane. Pomysł 

może się nam podobać, ale lepiej żeby w tym zakresie wypowiedzieli się fachowcy. 
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Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji: 

My już rozmawialiśmy na Komisji Statutowej, że dobrze by było jakby powstał pomnik 

żeby to miało jakiś wyraz.  

 

Tomasz Marcinkowski – członek Komisji: 

Pierwotnie to miał być pomnik, ale pewnie finanse ograniczyły możliwości. 

 

Waldemar Kwiatkowski  – członek Komisji: 

Ale będzie to już trzecie miejsce w Inowrocławiu upamiętniające Księcia Kazimierza 

Kujawskiego. W pobliżu jest już obelisk, następnie na Poczcie Polskiej jest tablica… 

 

Tomasz Marcinkowski – członek Komisji: 

Myślę, że powinniśmy przegłosować tą koncepcję wystąpienia do Polskiego 

Towarzystwa Historycznego oraz Kujawsko-Pomorskiego Województwa Konserwatora 

Zabytków. 

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o wystąpienie do Polskiego 

Towarzystwa Historycznego oraz Kujawsko-Pomorskiego Województwa Konserwatora 

Zabytków w celu uzyskania opinii w sprawie ustawienia pamiątkowego obelisku 

upamiętniającego Księcia Kazimierza Kujawskiego na Skwerze Obrońców 

Inowrocławia? 

 

Głosowanie:   za – 3, przeciw – 1, wstrz. 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 18/2022 o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Stowarzyszenia Imienia 

Księcia Kazimierza Kujawskiego w sprawie ustawienia pamiątkowego obelisku 

upamiętniającego Księcia Kazimierza Kujawskiego na Skwerze Obrońców 

Inowrocławia. 
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Ad 6. Sprawy bieżące.  

Nie było. 
 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji:  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji. 
 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/Jacek Bętkowski 

 

 

 

Protokółowała: 

/-/Daria Górska   


