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BR.0012.8.6.2019 

Protokół  posiedzenia  
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 3 września 2019, godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
przybyłego gościa, nowego członka Komisji Pana Piotra Gogolińskiego oraz pozostałych 
radnych i zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji. 

2. Sprawy bieżące - pisma  

3. Plan pracy Komisji na II półrocze 2019 r. 

4. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła pełnomocniczka firmy DARPIN Sp. z o.o. S.K.A. 

Ad1. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji. 

Przyjęto protokoły posiedzeń Komisji: 
• z dnia 9 lipca 2019 r., BR.0012.8.5.2019, 
• z dnia 26 marca 2019 r., BR.0012.8.2.2019, 
• z dnia 5 lutego 2019 r., BR.0012.8.1.2019. 

Ad2. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) korespondencja Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy drodze 
położonej w pobliżu ulicy Janiny Omańkowskiej, UM.621266.2019 (w sprawie 
BR.0012.18.6.2019); Komisja zapoznała się z pismem. Z uwagi na przedstawioną 
niżej sytuację zostanie przygotowana odpowiedź po zaopiniowaniu nowych propozycji 
przygotowanych przez zainteresowaną firmę DAPIN Sp. z o.o. S.K.A. 

b) uzupełnienie uzasadnienia wniosku o nadanie nazwy drodze położonej w pobliżu ulicy 
Janiny Omańkowskiej, UM.644071.2019 (w sprawie BR.0012.18.6.2019) . 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos przybyłej pełnomocniczki 
wnioskodawcy, którym jest firma DARPIN Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą przy ul. Św. Huberta 
47B, z prośbą o wyjaśnienie dotyczące uzupełnienia wniosku o nazewnictwo drogi. 

Pełnomocnik(czka) wnioskodawcy przedstawiła informację o działalności firmy, 
mówiąc, że firma DARPIN Sp. z o.o. S.K.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym 
działalność od roku 1997 r. Od początku istnienia specjalizuje się we wprowadzaniu na 
rynek innowacyjnych, nowoczesnych oraz energooszczędnych przemysłowych systemów 
chłodniczo-grzewczych oraz prądotwórczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii.  
Siedziba firmy jest położona na działce 1194 z adresem siedziby przy ul. św. Huberta 47B. 
Ulica św. Huberta znajduje się w dzielnicy Podlesie i jest ulicą prostopadłą do 
ul. Omańkowskiej. Wjazd do firmy znajduje się od ulicy Omańkowskiej wzdłuż działek 
nr 1185, 1184, 1703, 1188, 1704 uwzględniając, że działki nr 1185, 1184 należą 
numerycznie do ul. Omańkowskiej (mapa w załączeniu).  
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Powstałe mylne oznakowanie i wprowadzony bałagan w przynależności budynków do ulic 
doprowadza do chaosu i jest bardzo kolizyjne dla firm transportowych, z uwagi na fakt, że 
dojazd do firmy jest bardzo źle oznakowany i nie występuje w nawigacji GPS. 
Konsekwencją tego są utrudnienia w dostarczaniu przesyłek pocztowych, kurierskich oraz 
dostaw o dużych gabarytach. Jednocześnie należy dodać, że siedziba firmy znajduje się na 
końcu drogi bez przejazdu, co powoduje spore utrudnienia dla samochodów dostawczych, 
które nie mają możliwości zawrócenia.  

Pełnomocnik(czka) wnioskodawcy przypomniała, że firma w swoim pierwotnym 
wniosku o nadanie nazwy ulicy przedstawiła swoje alternatywne propozycje nazwy ulicy, 
związane z charakterem prowadzonej działalności tj.: Chłodnicza, Mroźna lub Lodowa. 
Z uzyskanej od Wydziału Geodezji i Kartografii informacji firma dowiedziała się, że z uwagi 
na fakt, że przedmiotowa droga znajduje się w sąsiedztwie ulic Janiny Omańkowskiej, św. 
Huberta, Łowickiej i Podlesie, utrudnione jest utrzymanie jednolitego charakteru 
nazewnictwa w tym rejonie miasta. Jednakże biorąc pod uwagę, że w okolicy 
przedmiotowej drogi znajduje się ulica św. Huberta, który jest patronem m.in. myśliwych, 
zaproponowano nadać nową nazwę – św. Sebastiana, który jest również patronem 
myśliwych, twierdząc, że podobieństwo nazewnictwa do św. Huberta powinno ułatwić jej 
lokalizację i być bardziej intuicyjne. 

Pełnomocnik(czka) wnioskodawcy dodał(a), że z uwagi na fakt braku powiązań 
proponowanej nazwy z charakterem działalności firmy, zwróciła się z uzupełnieniem 
wniosku i prośbą o ponowne rozpatrzenie proponowanych nazw. 

Członkowie Komisji podjęli wzmożoną dyskusję i po szczegółowym rozpoznaniu sprawy 
zaproponowano pełnomocnikowi(czce), aby przedstawione zostały nowe propozycje 
wpisujące się w sąsiadujące nazewnictwo ulic z naciskiem na nazwiska wybitnych osób, 
związanych z charakterem działalności firmy, czyli np.: taternicy, badacze lodu etc. 

Pełnomocnik(czka) wnioskodawcy zobligowała się do przedstawienia nowych 
propozycji idących w myśl wcześniejszych ustaleń.   

c) wniosek o nadaniu jednej z ulic miasta imienia Zdzisława Dziędzielewicza 
UM.590775.2019 (pismo w sprawie BR.0012.18.11.2019); Komisja zapoznała się 
z pismem i przyjęła propozycję nazewnictwa do bazy oczekujących, jak również 
przekazała propozycję do Wydziału Geodezji i Kartografii za pośrednictwem Zastępcy 
Prezydenta do ewentualnego wykorzystania; 

d) wniosek Muzeum o nadanie nazwy skweru otaczającego drewniany maszt radiostacji 
gliwickiej - im. F. Honioka UM.718645.2019 (pismo w sprawie BR.0012.18.12.2019); 
Komisja zapoznała się z pismem i zaopiniowała pozytywnie; przekazano informację do 
Wydziału Geodezji i Kartografii za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta; 

e) „Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2019 r.” oraz 
„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I 
półrocze 2019 r.” UM.702541.2019; Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu); 

f) „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury” UM.707689.2019; Komisja przyjęła do wiadomości (w załączeniu). 

(***) 

Komisja opracowała plan pracy na II półrocze 2019 r. (w załączeniu). 

Ad3. Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 

(***) 
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Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i inwestycji  

(-) Krzysztof Procel 
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