
Gliwice, 14 czerwca 2019 r. 

 

Szanowna Pani, 

Stella Zaborowska 

Zastępczyni Naczelnika Wydziału KP UM Gliwice 

 

Dotyczy: interwencji podjętej przez Radnych Miasta Gliwice, Panów Tomasza Tylutkę i Łukasza 
Chmielewskiego w sprawie użytkowania działki nr 627/1. 

 

Szanowna Pani Naczelnik, 

do tej pory w przedmiotowej sprawie Muzeum zwróciło się do Komendanta Straży Pożarnej w 
Gliwicach i do ZBM I TBS Gliwice. Komendant Straży Pożarnej poinformował, że sprawa 
ewentualnego ograniczenia ruchu pojazdów na działce nr 627/1 jest poza jego kompetencją i nie 
wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo posesji. ZBM, na naszą prośbę,  zwrócił się pisemnie do 
zainteresowanych sprawą Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych oraz do Zarządcy Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. Zwycięstwa 11, Pani Zenony Doleckiej z prośbą o zajęcie stanowiska w 
przedmiotowej sprawie. Do tej pory nie otrzymaliśmy wiążących informacji. Ponadto w wyniku 
rozpoznania rynku szacujemy, iż założenie szlabanu oganiającego wjazd pojazdów na posesję 
wyłącznie do właścicieli i użytkowników lokali korzystających z działki nr 627/1 wyniesie ok. 45 tys. 
złotych netto. Koszt zakupu, montażu i konserwacji tego urządzenia musiałby być solidarnie 
poniesiony przez każdego z ww. użytkowników, co wymaga wyrażenia przez nich jednomyślnej 
zgody. Gdyby nawet udało się ją osiągnąć wówczas problem cyt. za pismem ww. Radnych 
…„imprezowiczów nie szanujących miejsca zamieszkania, zachowujących się w sposób powszechnie 
nieakceptowalny (pozostawiając po sobie wymioty, kał czy mocz)”...koniec cytatu, pozostałby 
nierozwiązany, gdyż przejście pod, obok, czy nad takim szlabanem nie będzie dla takowych 
osobników kłopotem. Wygrodzenie zaś feralnego odcinka działki wysoką np. na 2.5 metra, otwieraną 
bramą na całej szerokości obecnego wjazdu, byłoby nie tylko bardzo drogie, ale też z punktu widzenia 
naszej instytucji kontrproduktywne, gdyż niosłoby ze sobą sporą liczbę codziennych trudności oraz 
kosztów operacyjnych związanych z obsługą urządzenia przez Muzeum na rzecz wszystkich jego 
użytkowników, których poniesienia - z wielu oczywistych względów – nasza placówka nie może się 
podjąć.   

W miarę napływania informacji w tej sprawie będę powiadamiał KP UM Gliwice i ww. Radnych.  

Z wyrazami szacunku, 

Grzegorz Krawczyk 

 

Do wiadomości: Radni Miasta Gliwice, Panowie Tomasz Tylutko i Łukasz Chmielewski. 

 


