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Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 267, 2:glononego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021 

W odpowiedzi na Pani odwołanie dotyczące negatywnej weryfikacji 
wniosku nr 267 Informuję, te negatywna ocena wniosku została 
utrzymana. 

Planując ewentualne utworzenie miejsc postojowych 
na wskazanym we wniosku terenie, należy wziąć pod uwagę 
obowiązujące przepisy dotyczące odległości, które muszą zostać 
zachowane względem budynków mieszkalnych, istniejący drzewostan 
oraz Istniejące stanowisko na kontenery na odpady komunalne (teren 
objęty umową dzlertawy). Oznacza to, że wzdłuż ul. Gierymskiego 
z dojazdem od ul. Św .  Andrzeja mogłoby powstać zaledwie kilka miejsc 
postojowych. Wiązałoby się to ze zniszczeniem Istniejącego trawnika -
nawet przy użyciu innych technologii niż standardowe kostki brukowe, 
tj. kratek parkingowych lub płyt ażurowych, dochodzi do degradacji 
terenu zielonego m.in. w wyniku nacisku spowodowanego ciężarem 
samochodów czy wycieku rótnych substancji chemicznych. Ponadto 
duża część tego terenu musiałaby zostać utwardzona jako dojazd 
do miejsc postojowych. 

Jednocześnie wskazana we wniosku część dziatki nr 285, obręb 
Zatorze, stanowi działkę funkcjonalną Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. św. Andrzeja 10. Wspólnota może wystąpić z roszczeniem o nabycie 
przedmiotowego terenu zgodnie z zapisami art. 209a Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Realizacja zadania na terenie, który 
docelowo może być zbyty jako teren na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości przyległej byłaby przykładem nieefektywnego 
gospodarowania środkami budżetowymi. 

Nalety również po,;lkrętlić, iż Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna mieszcząca się przy ul. Gierymskiego 1 posiada duży 
teren wokół budynku, dlatego ewentualne miejsca postojowe 
niezbędne do obsługi Poradni powinny zostać zlokalizowane 
bezpośrednio na działce nr 310, obręb Zatorz,e. 
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