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Protokół Nr 42/2018 Komisji Finansów 
         Protokół Nr 49/2018 Komisji Infrastruktury  

 
ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 roku 
________________________________ 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 20.30. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Omówienie materiałów na LII sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 
 

 Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczyli przewodniczący Komisji Finansów 
Tadeusz WOJDYŃSKI, przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI. 
 Przewodniczący Komisji Finansów Tadeusz WOJDYŃSKI powitał wszystkich 
uczestniczących w posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad 
LII Sesji Rady Miasta Konina. 
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Rozpatrywano punkty wg porządku obrad sesji.  

Pkt 4  
DRUK Nr 790 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza - Obrońców 
Westerplatte. 
 
 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata 
SZTUBA. 
 Poinformowała, że wpłynęło bardzo dużo uwag do projektu planu. Załącznik nr 2 do 
projektu uchwały wyszczególnia wszystkie uwagi, które nie zostały uwzględnione przez 
Prezydenta Miasta Konina. W przypadku innego rozpatrzenia uwag przez radnych, konieczne 
jest ich przegłosowanie i zadecydowanie o możliwych rozstrzygnięciach. 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Piotr KORYTKOWSKI zapytał, cytuję: 
„Pani kierownik powiedziała tutaj, że jeżeli przegłosujemy, czy rada wypowie się w ten 
sposób, żeby rzeczywiście zachować te wysokości budynków, które proponują 
wnioskodawcy, będzie to działanie na szkodę inwestora. A proszę powiedzieć, czy nie było 
działaniem na szkodę miasta działanie właśnie tego inwestora, który doprowadził do tego, 
że Szkoła Talmudyczna została wyburzona? 
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 To raczej takie retoryczne pytanie jest, w kontekście tego co Pani powiedziała, że to 
jest działanie na szkodę inwestora, czyli musimy mieć na uwadze wzajemne relacje, 
właściwe, między inwestorem a miastem i miastem a inwestorem.” 
 
 Kierownik Wydz. UA odpowiedziała: „ Nie jestem od rozstrzygania, ale też należy 
patrzeć, że jeżeli wprowadzimy taką niską zabudowę, to będzie też działało na szkodę 
naszego miasta, na wizerunek i możliwość zabudowy Placu Zamkowego. Bo możemy 
zostawić, że będzie taka dziura jak dzisiaj i będzie rosła trawa, może powstać coś bardzo 
niskiego. Dawna Szkoła Talmudyczna miała między 10 a 11 metrów, czyli też nie była 
9 metrów, była obiektem wyższym. Czyli też obniżając wysokość w planie, zgodnie 
z propozycją większości tych uwag mieszkańców, wprowadzilibyśmy dużą dysharmonię, 
bo tam obiekt był dużo wyższy, co najmniej 2 metry.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury: „A jak wytłumaczyć to, że wpłynęła tak duża 
ilość wniosków o tej samej treści? Czy to nie pokazuje, że rzeczywiście mieszkańcy 
troszeczkę inaczej patrzą na ten temat, bo ja chciałem zwrócić uwagę, że temat dotyczący 
wysokości zabudowy to jest grubo ponad 200 wniosków, od 18 do 156 i od 158 do 258. Jest 
tego bardzo dużo, tej samej treści. 
 Jak wytłumaczyć to, że takowe wnioski wpłynęły?” 
 
 Kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała: „Trudno mi powiedzieć jak 
uruchomiono, że te wnioski wpłynęły. Spora grupa wniosków, nie liczyłam tego, ale są to 
wnioski nie mieszkańców, są to wnioski mieszkańców Poznania, Goliny, Kawnic, 
Kazimierza, Wrześni, ludzi niemieszkających w Koninie, wiec trudno nazwać, że piszą 
argumentację, że im przeszkadzałoby i utrudniałoby i brzydko by się mieszkało w takim 
sąsiedztwie. I tak już mieszkają gdzie indziej, tak naprawdę nie wiem jaki był cel, mieszkają 
gdzie indziej.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury zapytał, czy dyskwalifikuje to takie osoby? 
Może tutaj po prostu pracują, mają jakieś relacje, albo odwiedzają Konin i chcą żeby ten teren 
inaczej wyglądał. 
 
 Kierownik Wydz. UA odpowiedziała, że nie dyskwalifikuje to takich osób. Dodała: 
„Wnioski może składać każdy kto uważa, że naruszają jego zdaniem te ustalenia planu jego 
interes, ale my musimy je rozpatrzeć i rozważyć. Nie dlatego, że jest ich tak dużo, tylko czy 
są zasadne.  
 Jakby patrząc na drugą stronę, inwestor chciał tam zabudowę 14 metrów wysoką, my 
patrząc na to, że tak wysoka zabudowa byłaby dominantą, nie dopuściliśmy takiej zabudowy, 
nawet w tych pierwszych projektach jakie były zawsze była ta ograniczona wysokość 
12 metrów. Także też nie zawsze, wyważamy te wnioski i nie patrzymy, że jeżeli ktoś 
wnioskuje, to że jest ich duża ilość, czy mała, tylko ważna jest ich treść.”   
 
  Przewodniczący Komisji Infrastruktury zapytał jaka była data przystąpienia do 
zmiany planu, ile to lat? 
 
 Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, że uchwała była w 2013 roku, od roku 2014 
rozpoczęto działania, był przetarg. 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury podkreślił, że jest to ważna informacja, bo 
należy zwróć uwagę, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na całkiem małym 
obszarze, a jak długo trwała procedura, 5 lat. 
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 O głos poprosił radny Witold NOWAK, cytuję: „Mam pytanie do Pani kierownik. 
Ja nie pamiętam sytuacji z 2013 roku dlatego chciałbym zapytać, dlaczego przestąpiliśmy do 
zmiany tego planu miejscowego i jaki był poprzedni plan, tzn. co on umożliwiał, bądź nie 
umożliwiał inwestorowi na tym miejscu?” 
 
 Kierownik Wydz. UA odpowiedziała, cytuję: „Podjęcie uchwały w roku 2013 było 
wywołane wnioskiem prezydenta na wniosek właściciela nieruchomości, nie była to też 
podjęta uchwała od razu. Ten wniosek dotyczący podjęcia uchwały trafiał kilka razy na radę, 
ale na koniec roku 2013 została decyzja podjęta, że przystępujemy do zmiany. Tak jak 
mówiłam, zasadność tych zmian była taka, że teren był przeznaczony pod usługi publiczne, 
bo była tam biblioteka i był teren przeznaczony pod usługi publiczne. Zmieniamy je na – 
usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usługi nieuciążliwe.   
 Poprzedni plan pozwalał powstać na miejscu Szkoły Talmudycznej, gdyby w takiej 
samej sytuacji się stało, pobudować obiekt 12 metrów wysoki.  Także dopuszczenia Starówki 
były dosyć duże, także myślę, że tutaj jest odpowiedź na nasze uwzględnienie uwag lub nie.” 
 
 Radny Witold NOWAK: „A czy Pani kierownik wie, czy zakończyło się już 
postepowanie w sprawie zburzenia Domu Talmudycznego, prowadzone przez prokuraturę czy 
sąd?” 
 
 Małgorzata SZTUBA: „Nie mam takiej wiedzy.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury poinformował, że z tego co wie sprawa toczy 
się w sądzie i kolejny termin rozprawy jest wyznaczony na wrzesień.  
 
 Kolejno głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Tak jak tu wcześniej 
Pani kierownik wspomniała, sprawa już się toczy 5 lat. Skoro wysokości zabudowy są 
uzgodnione, skoro jest budynek zrobiony tak jak sobie życzy konserwator zabytków, to nie 
wiem nad czym się jeszcze zastanawiamy i nie zaakceptujemy tego planu.  
 Z tego co słyszę 200 wniosków było ponad, sprzeciwów, prawdopodobnie były one 
kserowane, bo to tak wynika z tego, że takie same. Jak może przeszkadzać obiekt komuś kto 
mieszka w Golinie, czy tam w innym mieście, jemu to będzie przeszkadzało, czy będzie mu 
przeszkadzała wysokość. Uważam, że nad czym my się tutaj zastanawiamy. 
 Ja mam taką sytuację, że akurat graniczę z tym obiektem. Jest Synagoga obok mnie, 
wygląda to okropnie, za kilka lat jej nie będzie, jeżeli tak dalej będziemy działali. 
 Druga rzecz, przyjeżdżają tam Żydzi, pytają się dlaczego jest zamknięte, kto to 
nadzoruje, czy tam można zajrzeć? Nic się nie dzieje.  
 Jeżeli jest inwestor, który chce zainwestować pieniądze, zrobić coś ładnego, to przede 
wszystkim musi na obiekcie zarobić. Z tego co wiem ma tam powstać jakiś hotel, restauracja, 
natomiast Synagoga na być na cele kulturalne.  
 Jedno na drugie musi zarobić, także nie wiem nad czym się jeszcze zastanawiamy 
i prowadzimy taką debatę dziwną.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury, cytuję: „Przypomnę tylko radnym, którzy nie 
byli w poprzedniej kadencji, dyskusja toczyła się z inwestorem na temat właśnie planu 
zagospodarowania przestrzennego, dlatego ta dyskusja trwała rok zanim zdecydowaliśmy się 
na przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ale z dyskusji tej na 
forum komisji i rady można było wywnioskować to, że właśnie obiekt w postaci Synagogi 
będzie obiektem zgodnie ze swoim przeznaczeniem na cele kulturalne eksploatowany. 
Natomiast tak jak Pan radny powiedział i zresztą zauważył to, że nic się tam nie dzieje, a ja 
sądziłem, że taką umowę z inwestorem mamy, że rzeczywiście miasto będzie miało jakiś 
pożytek z tego, że rzeczywiście będą odbywały się tam różnego rodzaju wydarzenia 
kulturalne. A przez 5 lat nic się tam absolutnie nie dzieje i rzeczywiście można zauważyć, że 
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obiekt ten popada w ruinę. Myślę, że nie tak miało być i nie takie były uzgodnienia 
z inwestorem. A już całkowicie „szalę goryczy” przechyla to, że Szkoła Talmudyczna 
granicząca z Synagogą została po prostu zburzona. Wielu mieszkańców miasta było 
oburzonych tym faktem, że jakoś dziwnym trafem do takiego zdarzenia doszło. Zresztą efekt 
związany z wyburzeniem Szkoły Talmudycznej mamy właśnie w sądzie.”  
  
 Radny Sławomir LACHOWICZ dodał, cytuję: „A propos zburzenia tej Szkoły 
Talmudycznej to my tego nie roztrząsajmy, bo to odpowiednie służby wydały decyzje, 
ponieważ zagrażała ona zdrowiu i życiu ludzi. A jak to wyglądało to ja doskonale wiem, bo ta 
szkoła stała na kamieniach, takie kiedyś robiono fundamenty, tam były rozszczelnienia w tych 
kamieniach dosyć duże. Poprzedni dzierżawca tego obiektu, jeszcze zanim to kupił obecny 
inwestor, chciał to kupić i jak zrobił ekspertyzę to szybko uciekł.  
 Tam była nauka tańca o ile dobrze pamiętam, prowadziła to firma Rytmix. Jak ten pan 
zrobił ekspertyzę, stwierdził, że zagraża to rzeczywiście dzieciom i wyprowadził się 
prawdopodobnie na ulicę Zemełki.  
 Po zburzeniu tej szkoły, jeszcze jak były gruzy i było drewno, ja sobie poszedłem 
i sfotografowałem to drewno. Tam był sam robak w drewnie, w stropie, to było wszystko 
skorodowane, także to naprawdę groziło zawaleniem. Także jeżeli Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wydał taką decyzję, to moim zdaniem zrobił słusznie.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury: „Ja nie jestem ekspertem, trudno mi się 
wypowiadać w tym zakresie, widzę, że Pan radny takowym jest, bo to autorytatywnie 
stwierdza. Natomiast biorąc pod uwagę to, że sprawa jest w sądzie radziłbym zachować 
ostrożność w tym względzie. Myślę, że sąd będzie decydował, czy to, że Szkoła Talmudyczna 
została wyburzona, czy było zgodne z prawem i było słuszną decyzją.” 
 
 Następnie o głos poprosił radny Tomasz Andrzej NOWAK. Powiedział, cytuję: 
„Ja chciałem zwrócić uwagę na taki troszeczkę inny fakt, że ten budynek został zburzony 
w całości. Z tego co wiem to wcale nie musiał być zburzony w całości. Chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że inny budynek, co prawda będący dziwnym trafem kiedyś wpisany do rejestru 
zabytków, to jest ulica Wojska Polskiego 8, o ile dobrze pamiętam, na rogu ulicy Podwale, 
tam musiał być zachowany choćby kawałek oryginalnego muru i budynek został można 
powiedzieć zbudowany od nowa, z zachowaniem jakiegoś tam kawałka oryginalnego. I to jest 
zwykły budynek, ten, o którym wspomniałem, właściwie bez żadnych ozdób, bez żadnej 
wartości historycznej. A tutaj mieliśmy do czynienia jednak z dawną szkoła żydowską i jakoś 
tak wyszło, że nikt o to nie zadbał. 
 Fakt, że pozwolenie wydał konserwator zabytków. Jak Państwo wiecie ja przez wiele 
lat tego konserwatora krytykowałem, wskazywałem na jego błędy, na zaniedbania w rejestrze 
zabytków, w ewidencji zabytków. To po prostu był jak to się mówi kolokwialnie „Sajgon” 
i zostało to zwieńczone rozebraniem Szkoły Talmudycznej. 
 Chcę przypomnieć, że wcześniej została zeszlifowana Fara, kościół farny, fasada 
główna, również za pozwoleniem tego samego konserwatora zabytków, po paru latach 
rozebrał nam Szkołę Talmudyczną, a następnie pożegnał się z nami jak wiemy już 
w niesławie.   
 Chciałem zwrócić uwagę, że kiedy czytałem, to jest fakt medialny, w Przeglądzie 
Konińskim, że obecny inwestor nie wiedział do końca, że to jest zabytek, to ja przepraszam 
bardzo, ja wcześniej rozmawiałem z tym inwestorem i wiem, że miał zakusy, żeby ten 
budynek zrekonstruować w całości, według planów XIX-wiecznych, ale to może nie jest 
akurat jakimś argumentem, ale taką pewną informacją. I chcę powiedzieć, że z jednej strony 
powinniśmy podzielić opinię Konserwatora Zbytków, obecnego, co do którego mam pełne 
zaufanie, co może się niektórym wydawać dziwne, ponieważ konserwator dobrze wskazuje, 
że na kongresie w Wenecji określono, że zabytków rozebranych do zera nie powinno się już 
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rekonstruować, że w tym miejscu tak naprawdę powinna powstać budowla z naszych czasów, 
która zostanie w pewnym sensie po nas. 
 Ale teraz jest pytanie właśnie w jakim kształcie i jaka wysokość? Mnie zabrakło tutaj 
informacji takiej ile miał budynek dawnej Szkoły Talmudycznej w stanie przed rozbiórką, 
a ile ma zaproponowany?” 
 
 Kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, że nie ma takiej dokładnej takiej 
informacji, ten obiekt nie miał karty katalogowej jak mają obiekty rejestrowe. Z tego co 
została zmierzone pobieżnie, bo nie było dostępu do obiektu, było to około 10,60, czyli około 
11 metrów. W tej chwili ustalona jest wysokość 11,70 metra. 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury dodał, że trzeba wziąć pod uwagę, że dach był 
spadzisty, teraz będą inne kąty, ściana budynku była znacznie niżej niż 11 metrów.  
 
 Kontynuując radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Powiem tak, myślę, że będzie 
to nasza decyzja indywidualna dostosowana do tego budynku. Jeśli chodzi o to co powiedział 
radny Lachowicz, że przyjeżdżają tutaj Żydzi i dziwią się, że tam się nic nie dzieje. Uważam, 
że powinni być na miejscu, powinni natychmiast dostawać informacje, że ich diaspora 
żydowska właśnie ten budynek sprzedała i nie była za bardzo zainteresowana tym co z nim 
będzie. Bo gdyby była i by na tym dziedzictwie im tak naprawdę poważnie zależało, to 
sprzedaliby miastu i zrobiliby wszystko żeby sprzedać miastu i by mieli wtedy gwarancję, że 
jako miasto się zainteresujemy.  
 Jeśli chodzi o stan zabytku, jeżeli on niszczeje, jeżeli popada w ruinę, jest 
Konserwator Zabytków, który powinien przez lata monitorować ten stan, jeżeli trzeba to ma 
narzędzia, za pomocą których dyscyplinuje właściciela. Mnie też poraża to, że przez tyle lat 
budynek praktycznie pozostawał zamknięty, bo wcześniej był cały czas odwiedzany przez 
wycieczki, kiedy tam była filia biblioteki dla dzieci i młodzieży, a my w tym momencie 
pochylamy się nad inwestorem i traktujemy go ekstra i jak z jajkiem się obchodzimy, bo to 
jest inwestor.  
 Ja usłyszałem i chcę przypomnieć, że trwa sprawa, która ciągnie się od grudnia, kiedy 
wskazałem, że zostały wykreślone z ewidencji gminnej zabytków 33 zabytki. I to też 
usłyszałem w kuluarach, że inwestorzy nie będą zadowoleni. Chcę przypomnieć, 
że 3 Maja 24, budynek przy samym Ratuszu, będący w rejestrze zabytków, został 
przebudowany. I to będzie taki probierz, on zostanie przywrócony do stanu takiego jaki był. 
Mamy w Koninie w tym zakresie straszny bałagan, ja do dzisiaj nie mogę się doprosić 
odpowiedzi na pytania, a chce powiedzieć, że Przewodniczący Komisji Infrastruktury też jest 
w zespole powołanym przez Pana prezydenta Nowickiego i do tego momentu mamy tak 
naprawdę bałagan, a teraz dochodzi nam sprawa Szkoły Talmudycznej, która wzbudza tak 
wielkie emocje.  
 Jak powiedziałem, ja jestem w stanie zaakceptować tutaj stanowisko konserwatora 
zabytków, ale dyskutujmy dalej, zobaczymy co z tej dyskusji wniknie.” 
 
 Kierownik Małgorzata SZTUBA powiedziała, cytuję: „Chciałam się odnieść do zdania 
Pana radnego Tomasza Nowaka, bo to co Pan przewodniczący sugerował, że wysokość frontu 
od ulicy Mickiewicza i Westerplatte była niższa, dlatego też w rysunku planu mamy dwie 
linie zabudowy. Wysokość pierwszej, obowiązująca linia zabudowy, która jest przylegająca 
do ulicy Westerplatte i Mickiewicza i ona ma dopuszczalną wysokość maksymalnie dwie 
kondygnacje i jest wpisana wysokość 7,70. Druga wysokość jest do trzeciej kondygnacji i ma 
być cofnięta o 1,5 metra. Nie ma jej wrysowanej jako linii, ale w opisie jest, że jeżeli ma być 
trzecia kondygnacja, to ona będzie cofnięta co najmniej 1,5 metra w głąb ulicy Mickiewicza 
i Obrońców Westerplatte, czyli powstałoby takie przesunięcie tej bryły, to miałoby 
umniejszyć wielkość tego obiektu. § 20 ust. 2 punkt 7 – dla zabudowy frontowej obowiązek 
usytuowania lica ścian zewnętrznych do wysokości 7,70 od poziomu terenu, bezpośrednio 
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przy obowiązujących liniach zabudowy. Dopuszcza się wycofanie lica ścian zewnętrznych 
o nie więcej niż 0,5 metra w stosunku do obowiązującej linii, przy jednoczesnym 
dostosowaniu wystroju elewacji.  
 To była ta propozycja, która pokazała się w mediach, że jeżeli będzie taka żaluzja 
zewnętrzna na ścianach zewnętrznych, to ona nie może się pojawić w chodniku, tylko musi 
przylegać bezpośrednio do linii zabudowy, do granicy działki i lico ściany wtedy musi się 
0,5 metra się cofnąć.    
 Obowiązek wycofania elewacji powyżej wysokości 7,70 od poziomu terenu na 
odległość nie mniejszą niż 1,5 m w stosunku do lica tej elewacji, poniżej wysokości 7,70 
usytuowanego zgodnie z ustaleniami wg punktu a. Czyli jeżeli powstałaby ta trzecia 
kondygnacja, ona by miałaby być wycofana o minimum 1,5 metra i stąd miało to pomniejszać 
jakby wielkość tego obiektu.”  
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział: „Chciałbym zapytać się wszystkich 
radnych, czy oni ten projekt widzieli, ponieważ on się przewinął w mediach, bo my teraz 
rozmawiamy tak hipotetycznie co widzimy płasko na planie. Czy Państwo widzieliście jak ten 
budynek będzie wyglądał, bo ja jako jeden z pierwszych wiedziałem co tam jest zaplanowane. 
Tak się akurat dziwnie złożyło, albo nie dziwnie, ale uważam, że przy takich głosowaniach 
powinniśmy dostać również w materiałach wizualizację tego budynku, żeby każdy miał 
pojęcie jak będzie to wyglądało, jak to będzie wpisane w narożnik i w te okolicę. A tego 
zabrakło, więc troszeczkę dla niektórych być może ta dyskusja jest troszeczkę abstrakcyjna.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury stwierdził, że trudno wiązać projekt, bo to 
może powstać, ale nie musi powstać. 
 
 Kolejno głos zabrał radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja podobnie jak 
przewodniczący Korytkowski tę sprawę znam od samego początku i pamiętam wszystkie 
poczynania i działania obecnego inwestora w kierunku miasta, od momentu kiedy kupił, 
jeszcze tam była biblioteka. Wszystkie działania tego inwestora zawsze były przeciwne 
interesom miasta. Później wszystkie wnioski składane w tej sprawie były kłamstwem, obłudą 
i nadużywaniem górnolotnych stwierdzeń, że jest inwestorem, włoży pieniądze, wymieni. 
 Ja przepraszam, do tego inwestora nie mam już żadnego zaufania, nie mogę 
powiedzieć, że cokolwiek będzie, bo nawet jak dzisiaj podniosę rękę, to może się okazać za 
rok, że podniosłem rękę za marketem. Bo to też wcale nie jest wykluczone, że pod koniec 
budowy inwestor powie, no nie, teraz hotele się nie opłacają, w zasadzie to nie ma, to 
zrobimy dom handlowy, najlepiej będzie. I my jesteśmy ciągle zakładnikami inwestora. 
 Chciałbym, żeby się wszystko pięknie działo, żeby wszystko pięknie rosło, żeby 
wszystko się bogaciło i wszystko było najładniejsze na tej Starówce, ale jak można mieć 
zaufanie do kogoś, jak od początku tak działał. 
 I to jest tylko jedna rzecz, w której niestety Panie przewodniczący potwierdzam Pana 
zdanie, które jest. Nie możemy, bo ja nie chcę być zakładnikiem tej jednej osoby tylko 
dlatego, że on jest inwestorem. Będzie wymyślone coś, co za chwilę i tak nie będzie. Już 
mieliśmy prezentację, my już prezentację mieliśmy tu różne na ten temat. Także niestety, ale 
taka jest prawda.” 
 
 Jako następny głos zabrał radny Kazimierz LIPIŃSKI. Powiedział, cytuję: „Ja się nie 
będę zajmował inwestorem, czy on kłamał, czy nie kłamał, ale pamiętam na mojej komisji 
dwukrotnie stawała ta sprawa i stawała sprawa wtedy, kiedy nie do miasta, ale inwestorowi 
Gmina żydowska sprzedała ten obiekt kultury. To było nieszczęście, że Miasto tego nie 
kupiło i to nieszczęście było, że Gmina w taki sposób, nie informując nas nawet o tym, 
sprzedała.  
  Inwestor w pierwszej kolejności był na komisji i prezentował, ponieważ nic się nie 
działo, powiedział, że oczywiście będzie się działo, ale on nie może prowadzić działalności, 
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która będzie działalnością charytatywną, nie będzie mógł prowadzić tej działalności. On się 
porozumiał, nie umiem tego powiedzieć, ale podobnież takich miejsc na terenie Polski jest 
dużo i ci Żydzi od tej synagogi do innej przyjeżdżają na parę dni, odprawiają swoje obrzędy 
i korzystając z tego, ale on do tego potrzebuje też i zaplecze. I w tamtym czasie myśmy 
sprzedali mu to podwórko, które było celem, żeby się tam zmieściły dwa autokary jak 
przyjadą z turystami, żeby było gdzie schować. 
 Ponadto było wiadomo, zresztą ja tam miałem harcówkę, na piętrze mój oddział hufca 
zuchy tam miał swoją siedzibę i ja wiem jak ten budynek wyglądał, on się nie nadawał do 
żadnego remontu. Po pierwsze, to co powiedział radny Lachowicz, że to było postawione na 
kamieniach, ale to nie miało żadnej zaprawy, która w jakiś sposób mogła przenieść 
konstrukcję. To była zdewastowana, bo byliśmy na poddaszu, zdewastowane całe drewno, to 
stało tylko na murach klejonych na pewno nie cementem i to wszystko nie nadawało się do 
jakiejkolwiek rekonstrukcji. Nikt nie podjąłby się tego zrobić, bo co by chciał położyć 
pierwszy strop, to nie byłoby o co to oprzeć, trzeba by zrobić nowe ściany, to się nie 
nadawało, nikt niech takich rzeczy nie opowiada.  
  I wówczas powiedział również to, że biorąc to podwórko z tego budynku, który nie 
nadawał się do niczego, jak go wyburzą powstanie hotel przynajmniej na 50 osób, żeby 
chociaż ten jeden autokar można było przenocować. Taka była zapowiedź inwestora, co tam 
chce zrobić. Ja nie wnikałem w to czy ten hotel będzie na 50 czy na 100 osób, miał być 
zgodny z naszym planem zagospodarowania. Jeżeli on nie jest zgodny z naszym planem 
zagospodarowania i nie ma żadnych sprzeciwów, to ja nie widzę potrzeby, żeby walczyć 
o jakąś wysokość. Na Starówce jest wysokość średnio 16 metrów, budujemy 16 metrów 
domy jednorodzinne, usługowe, to nie widzę postaw, żeby tam nie mogło być, zresztą to jest 
zgodne z planem zagospodarowania.  
 Oczywiście ja będę głosował „za” tym żeby to powstało, bo takie się bujanie kto jest 
ważniejszy, czy inwestor czy my i będziemy się przepychać, nie każemy, nie zrobimy i to 
będzie stało cały czas i jedno i drugie będzie prowadziło do tego, że zdewastowane będzie i ta 
synagoga i zdewastowany będzie cały ten kwartał. 
 Trzeba podjąć decyzję taką, która jest dla miasta pożądana i ja bym chciał mieć tam 
porządek, chciałbym mieć ten ruch tam, że jak będą przyjeżdżać ci turyści, to będzie to 
chodziło, będzie można przyjść, będzie można w tym uczestniczyć, można różne rzeczy. Ale 
nie róbmy czegoś, bo 200 jakiś obywateli się wypowiedziało. To nie chodzi o to, trzeba być 
odpowiedzialnym, mamy swoje prawa, mamy plan zagospodarowania zgodny z tym 
wszystkim. Ja jestem zgodny, zresztą tak będę głosował, żeby to utrzymać i żeby to powstało.  
 Dyscyplinowanie samego inwestora to jest inna sprawa, mamy na to wpływ i mamy 
do tego instrumenty. Mówienie co on zrobił, a co on nie zrobił, to oczywiście może nie zrobił, 
może nie wie jak zrobić. To nie jest zabawa, to jest w pewnym sensie biznes. Jeżeli on to 
podwórko kupił, jeszcze wyremontuje, tu nie będzie miał tego hotelu, to po mu ten biznes? 
Co on ma zrobić? Sam będzie odprawiał te obrzędy? On musi mieć. Jeżeli istnieje taka sieć, 
że w Polsce jeżdżą i odwiedzają, to skorzystajmy z tego, jest inwestor, to niech to zrobi. 
A dyscyplinowanie jego jak on to zrobi i jak on powinien zrobić, to jest sprawa możliwa i do 
tego są instrumenty, do tego jest przepis, prawo, wszystkie inne rzeczy. Ja jestem za tym, 
żeby pobudował tak jak jest z wysokością, tak jak jest w planie zagospodarowania.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury podziękował za wypowiedź. Stwierdził, 
że dzięki takim różnym poglądom radni będą mogli podjąć właściwą decyzję, bo rzeczywiście 
ta część miasta, zachodzi prawdopodobieństwo, że bez zagłosowania na to, przez długi czas 
pozostanie w takim stanie w jakim jest. 
 
 Radny Sławomir LACHOWICZ dodał, cytuję: „Ja przede wszystkim chciałem 
podziękować koledze Lipińskiemu, praktycznie powiedział za mnie wszystko. Jeżeli jest 
inwestor, ma pieniądze niech inwestuje.  Także jeszcze raz dziękuję koledze Lipińskiemu 
za tak mądrą wypowiedź.” 
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 Kolejno głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem się odnieść do słów 
Pana przewodniczącego, może bardziej już „kandydata”. Mówił Pan o mieszkańcach, 
powinien Pan w takim razie wiedzieć, skoro jest Pan tak blisko mieszkańców, że kwestia tych 
200 wniosków, to była akcja zbierania podpisów przez mieszkańców, którzy sprzeciwiali się 
planom powstania tego budynku. Nie były to wnioski pojedynczych osób, ale zorganizowana 
akcja poprzez zorganizowane grupy społeczne, które wyrażały przeciwko temu sprzeciw. 
Z racji tego, że tak bardzo powoływał się Pan na głos mieszkańców żałuję, że Pan tego nie 
wie.  
 Głos Pana Zawilskiego uważam za troszeczkę niezbyt słuszny. Wydaje mi się, 
że zawsze, w każdym miejscu może powstać coś innego. My nie podpisujemy żadnych 
umów, gwarantów z inwestorem, co powstanie w tym miejscu, ale pragnę przypomnieć, że 
teraz głosujemy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie to co tam powstanie, więc taka 
dyskusja nie ma sensu. My dyskutujemy czy ten budynek może wyglądać tak, a nie inaczej. 
Uważam, że będę głosował „za” tym projektem. 
 Jeszcze się chciałem odnieść do pana Kazimierza Lipińskiego. Również słuszne 
zadanie i słuszne uwagi. Jest to ważna sprawa i tutaj należy jeszcze zwrócić uwagę na błędy 
popełnione wcześniej. Nie dyskutuję na temat tego co wydarzy się w sądzie, bo na tematy 
takie się nie dyskutuje. Prawdopodobnie zostały popełnione jakieś błędy, zdecyduje o tym 
sąd, prawdopodobnie będą z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje. Uważam, że dyskusja 
o tym, w tym miejscu jest zbędna i w ogóle nie powinna mieć miejsca.” 
 
 Kierownik Wydz. UA dodała, cytuję: „Chciałam wyjaśnić, bo Państwo mówiliście, że 
może powstać Biedronka. § 20 ust. 2 pkt. 6 mówi o wysokości budynku – minimalna 
wysokość 7,70 m, jakby miała powstać to już dosyć wysoka, obiekt, bo mówimy o obiekcie, 
11 jest maksymalna. I jest też wskaźnik, który mówi wcześniej, ust. 1, że usługi handlu 
wyłącznie związane z podstawowym znaczeniem, czyli kulturą, teatrem, wypoczynkiem, 
rekreacją, muzealnictwem, gastronomią i hotelem, nie więcej jednak jak 20% użytkowej 
powierzchni budynku. Czyli musi powstać jakiś budynek i w tym może powstać nie więcej 
jak 20% miejsca handlu.” 
 
 Radny Jakub ELTMAN dodał, cytuję: „Chciałem się jeszcze odnieść do słów, które 
padły co do wizerunku architektonicznego tego budynku. Uważam, że też nie Radzie jest 
oceniać jakie budynki powstają w Koninie, ale uważam, że będzie to dużą wartością dodatnią, 
jeżeli ten budynek będzie wyglądał tak jak wygląda.  
 Nie ma z nami radnego Krystiana Majewskiego, który prawdopodobnie by zrobił nam 
wykład na temat współczesnej architektury i myślę, że warto jako nasze pokolenie zostawić 
coś po sobie, w innej formie niż zwykle. Skoro ktoś dopuścił do wyburzenia zabytków, 
postawmy budynki, które prawdopodobnie za kilka lat przyszłe pokolenia docenią ze 
względów architektonicznych. Inwestor ma zamysł i plan postawienia ciekawego budynku 
pod względem architektonicznym i uważam, że należy mu to umożliwi ć.”  
 
 Kolejno głos zabrał radny Witold NOWAK. Powiedział, cytuję: „Chciałbym się 
odnieść jednak do słów kolegi Eltmana. Panie radny szanuję Pana zdanie, ale także 
obowiązkiem gminy, dla dobra mieszkańców, jest zachowanie zabytków w tym mieście. Jeśli 
my nie zachowujemy takich zabytków tak cennych historycznie jak był ten zabytek, 
to znaczy, że pamięć historyczną mamy bardzo słabą i być może potrzebny nam tu wykład 
Krystiana Majewskiego na temat pamięci historycznej. Wydaje mi się jednak, ja byłem przy 
wyburzeniu tego budynku i nie wnikałem w to czy drzewo jest bardziej spróchniałe, czy 
kamienie są mniej lub bardziej ociosanie, po prostu straciliśmy zabytek w tym mieście, 
mieszkańcy go stracili Panie radny, czy Panie kandydacie na radnego.” 
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 Radny Jakub ELTMAN odpowiedział, cytuję: „Panie Witoldzie, straciliśmy zabytek 
i już nic z tym nie zrobimy, sprawa jest w sądzie, więc musimy podjąć jakieś działania, bo 
stoi pusta działka w centrum miasta na Starówce.” 
 
 Zabierając głos radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Być może mój 
głos w jakiś sposób zakończy tę dyskusję, chyba nie rozpocznie. Ja będę głosował „za” 
chociaż mam dużo zastrzeżeń do tego, że tyle lat się to wszystko ciągnie. Szkoda, tak jak 
powiedziałem wcześniej, że Miasto nie przejęło tego zabytku.  
 Chcę powiedzieć, że jeżeli nie zrobimy tego teraz i nie udostępnimy inwestorowi 
możliwości, a wiem, że konserwator zabytków raczej będzie tutaj pilnował, aby powstał 
budynek, jeżeli nie ten, który widzieliśmy na wizualizacji, to podobny lub zbliżony, myślę, że 
możemy stanąć przed taką sytuacją, że jednak będą tutaj przyjeżdżały wycieczki żydowskie 
i się okaże, że powstanie legenda o tym jak to w mieście nie dbamy o żydowskie zabytki i że 
to my żeśmy rozebrali ten budynek. Bo tak jest dzisiaj z pamięcią o holocauście, wychodzi na 
to, że być może za kilkadziesiąt lat okaże się w Izraelu wiedzą tylko, że Polacy wymordowali 
Żydów, razem z Niemcami, tak tutaj się dowiemy, że to miasto Konin rozebrało ten budynek 
i nikt nie będzie wnikał, czy to za zgoda konserwatora, czy nie, bo legendy mają to do siebie, 
że powstają i zaczynają zataczać kręgi.  
 Więc myślę, że w pewnym sensie dla świętego spokoju, mając już spełnione warunki 
i określone wszystko przez konserwatora, zgódźmy się na to i kibicujmy inwestorowi. Być 
może to zabrzmi troszeczkę kuriozalnie, ale też mam już dosyć tego tematu, tej wyrwy 
w zabudowie i niech się ten temat zakończy, a są tematy innych zabytków, które cały czas 
istnieją, przypomnę o Pałacyku Reymonda, którym się zajmowałem, wnioskowałem 
o przejęcie go przez miasto. Ten temat stoi, a jest to budynek z punktu widzenia, już nawet 
nie tyle jako zabytek architektoniczny, ale on jest teraz częścią krajobrazu. Jest po drugiej 
stronie Bulwaru i być może teraz powinniśmy się bardziej skoncentrować na zabytkach które 
jeszcze są, ponieważ i Szkoła Talmudyczna i Pałacyk Reymonda są z około 1880 roku. 
Tamtego już nie mamy, a mamy ten, mamy jako miasto. I tu się zgadzam z radnym Witoldem 
Nowakiem, że my mimo tego, że pewne budynki są w prywatnym posiadaniu, mamy 
i powinniśmy mieć wpływ i oceniać to co się dzieje z zabytkami w mieście. Jeżeli nie, to po 
co nam gminna ewidencja zabytków itd.? To przestaje mnie dziwić, dlaczego miasto jako 
miasto wykreśla nagle 33 budynki, zaczynamy „zjadać własny ogon” w takim razie.  
 Jestem w każdym razie, nie otwierając dyskusji, ja będę głosował „za”.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR powiedział, cytuję: „Ja tylko chciałem publicznie do radnego 
Tomasza Nowaka wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli ma jakieś uwagi do innych zabytków, 
które są w rękach prywatnych, to proszę wystąpić do prokuratury, ewentualnie do innych 
służb, które te osoby zmuszą do dbania o te zabytki. Miasto nie może być 
ubezwłasnowolnione w pewnych rzeczach i po prostu zmuszane w pewien sposób do 
odkupowania czegoś, co zostało doprowadzone do ruiny, bo wywód radnego do tego 
zmierza.” 
 
 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.     
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury w pierwszej kolejności przegłosował 
rozstrzygnięcie dotyczące wniosków negatywnie rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta 
Konina i nie zostały uwzględnione w projekcie - Załącznik nr 2. 

 
Głosowanie nad uwagami wniesionymi do planu – nieuwzględnionymi przez Prezydenta 
Miasta Konina – Załącznik nr 2 - 10 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 2 radnych 
„wstrzymało się” do głosowania – przyjęto rozstrzygnięcie dotyczące rozparzenia uwag 
wniesionych do planu. 
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 Kolejno przegłosowano projekt uchwały – druk nr 790. 
 
KOMISJA INFRASTRUKTURY w głosowaniu - 11 radnych „za”, 2 radnych „przeciw” – 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza - 
Obrońców Westerplatte. 
 
 
Pkt 5  
DRUK Nr 789 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych 
na 7 osiedlach. 
 
 Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata 
SZTUBA. 
 
 Radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ja chciałbym się odnieść tylko do jednego 
załącznika. Przypominają sobie na pewno Państwo dyskusję z marca na temat planów, 
wypowiadałem się tutaj negatywnie o dwóch sprawach. I tutaj chodzi, to będzie w następnej 
uchwale, druk nr 800, likwidacja pasa zielonego, o którym mówiłem. I teraz w tej chwili 
przystępujemy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy torami 
kolejowymi, lasem, granica miasta Konina jest tutaj, ulica Leśna, ulica Okólna. Praktycznie 
do tego całego terenu. Z tego co mi wiadomo ten odcinek drogi, który tutaj jest pozostaje. 
Mam tylko jedną wielko prośbę Pani kierownik.  
 Najpierw pytanie, kiedy mieszkańcy będą mogli składać wnioski do tego planu?” 
 
 Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, że zaraz po obwieszczeniu w prasie. 
Po przyjęciu uchwały, dwa, trzy tygodnie się ukaże.  
 
 Kontynuując radny Jarosław SIDOR: „To ja mam oficjalny wniosek. Tu chodzi o inną 
rzecz, nie zrozumieliście mnie. Z tego co wiadomo uchwały w sprawie planów 
zagospodarowania przestrzennego ogłasza się na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej 
miasta. Dlatego mój wniosek jest inny, aby Urząd Miejski, a to możemy zrobić, możemy taką 
uchwałę podjąć jako Rada, aby nie było kolejnych zmian odnośnie planów, wszyscy 
zainteresowani właściciele gruntów i nie chodzi mi tylko o ten teren, jest takich terenów 
wiele, zostali osobiście poinformowani przez pracowników Urzędu Miejskiego 
o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego? 
W ustawie nie ma, ale nie jest powiedziane, że czegoś takiego nie możemy zrobić. I to jest 
właśnie ten problem.  
 Proszę Państwa, ja powiem takie brzydkie określenie, nie lubię tego określenia, ale 
powiem je. Powiem tak, „za komuny” kiedyś były takie ogłoszenia i informowano 
mieszkańców, robiono spotkania w świetlicach i o pewnych sprawach mieszkańców 
informowano. W tej chwili czegoś takiego nie ma i po 3, 4, 5, 10 latach ktoś chce na swoim 
terenie zrobić coś, a się okazuje, że miasto jakąś decyzję podjęło kilka lat temu, a on o niczym 
nie wiedział, nie był poinformowany. I niestety, już nie będę tutaj brzydko mówił, że nie idzie 
nic z tym zrobić.  
 Stawiam oficjalny wniosek, aby takie informacje do właścicieli gruntów gdzie jest 
zapisana zmiana planu zagospodarowania, ja nie mówię o pojedynczych działkach, aby takie 
informacje były kierowane.” 
 
 Kierownik Wydziału UA odpowiedziała, że nie ma możliwości wybierania 
pojedynczych czy nie pojedynczych, jak już to wszyscy. Poza tym są to koszty i wtedy nie 
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będzie to z automatu 2-3 tygodnie. Ta korespondencja, żeby została utworzona, to trochę 
potrwa, co najmniej 2 tygodnie będzie się czekało na informacje. Poza tym trzeba sprawdzić, 
czy w budżecie jest zapisany koszt takiej korespondencji. 
 
 Radny Marek CIEŚLAK powiedział, cytuję: „Ja chciałem się wypowiedzieć na temat 
tego co przed chwileczką powiedział kolega Jarosław Sidor.  A jaki problem kolega widzi 
w tym, jako radny, przedstawiciel społeczeństwa zorganizować spotkanie? Ma kolega wiedzę 
ogromną, uczestniczy w podejmowaniu uchwał i co za problem zrobić zebranie, tak jak ja 
zrobiłem w tamtym roku w Łężynie? 
 I nie potrzeba tu żadnych środków, nie potrzeba niczego. Skoro kolega został wybrany 
jako radny, to proszę wypełniać swoje obowiązki i informować swoich wyborców o tym co 
się dzieje w mieście.” 
 
 Radny Jarosław SIDOR odpowiedział, cytuję: „Panie radny Cieślak, jak takie 
spotkania organizuję i informuję ludzi. I o tej sprawie też poinformuję, tylko ja uważam, że 
przyzwoitość urzędnika powinna polegać na tym, aby również przekazał taką informację po 
prostu z urzędu.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury stwierdził, że rozumie intencje radnego, bo 
zdarza się tak, iż mieszkańcy nie są świadomi tego, że będą się działy pewne rozstrzygnięcia 
dotyczące ich posesji. 
 
 Kolejno głos zabrał radny Sebastian GÓRECKI. Powiedział, cytuję: „Ja uważam, że 
radny nie jest od ogłoszeń, bo mamy tylu urzędników, że nam naprawdę wystarczy, żeby oni 
znaleźli drogę do tych osób, które gdzieś mają grunty, a my im to zmieniamy. To po 
pierwsze. 
 Po drugie, miasto ma pieniądze, żeby wymieniać dobre chodniki na nowe chodniki, bo 
idą wybory, robimy ścieżkę rowerową i chodnik na policji, z lewej strony i z prawej strony 
mamy ścieżkę rowerową. Są miejsca gdzie nie ma chodnika nawet, dlaczego tam nie robimy 
chodników?  
 W sumie jest takie marnotrawienie pieniędzy w tym mieście, także nie mówmy o paru 
znaczkach do mieszkańców, bo to jest po prostu już kpina i chamstwo w stosunku do 
mieszkańców. Ja nie wiem jak radny może mieć taką opinię. Może będziemy się zrzucać na 
kostkę w takim razie? Jak jesteś radnym, to kup kostkę i wymień. Jeszcze z mieszkańcami 
ogłosić, że jest „zrzuta” na kostkę, to chore jest. Albo miasto szło po podatki aż do Twojej 
miejscowości, a teraz jak mają zrobić chodnik, to nie mają pieniędzy. Bo jak była 
elektrownia, huta, kopalnia, to się po podatki szło, a teraz jak się już wszystko „wali na łeb na 
szyję” to się chodnika nie robi. Dlaczego nie jesteśmy w Mikorzynie ze ścieżką rowerową, 
tylko na Chorzniu wymieniamy dobrą kostkę na dobrą kostkę, koło amfiteatru dobra kostka 
na dobrą kostkę? Z dwóch stron ścieżki rowerowe, chodniki koło policji. Przecież to jest 
„cyrk na kółkach”.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury zaapelował do radnych o wyważanie 
wypowiedzi. 
 
 Radny Jarosław Sidor zapytał o zgłoszony przez siebie wniosek, czy będzie 
głosowany? 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury odpowiedział, że wniosek nie dotyczy 
projektu uchwał. Poprosił radnego o sprecyzowanie wniosku i zgłoszenie go na sesji 
w punkcie wnioski i zapytania.  
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
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KOMISJA INFRASTRUKTURY w głosowaniu - 11 radnych „za”, 2 radnych 
„wstrzymujących się” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla 
wybranych terenów położonych na 7 osiedlach. 

 
 
Pkt 6  
DRUK Nr 800 
Projekt uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
Projekt uchwały omówiła Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata 
SZTUBA. Poinformowała, że do poprzedniego projektu uchwały dołożono wnioski 
z ostatniego kwartału. Były przeanalizowane wnioski składane od września 2016 roku do 
końca kwietnia 2018 roku.  
 Kierownik poprosiła o udzielienia głosu autorce projektu w  celu omówinia 
wszystkich wnioski do projektu. 
 
 Kolejno głos zabrała Anna BIAŁECKA-ŚLIWA pracownik Wydz. UA.  
Omówiła kolejno wnioski złożone do projektu, negatywnie rozpatrzone przez Prezydenta 
Miasta Konina, cytuję:   
1) wniosek UA.6724.36.2016 – dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 830/2 obręb 

Przydziałki. 
Treść wniosku: umożliwienie realizacji w części południowej działki zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej. 
 

 Przeważnie te wnioski, które są rozpatrzone negatywnie, to są wnioski o rozszerzenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kolorem brązowym jest pokazana możliwość 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, kolorem zielonym jest projektowany park.  
 W związku z powyższym fragment tego obszaru nie został „skonsumowany” w 100%, 
uznajemy, że nie ma możliwości i nie rozszerzamy tej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o tę część, ten fragment działki na dzisiaj przeznaczony pod zieleń parkową. 
 

 

 

2) wniosek UA.6724.42.2016 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
121/8, 121/22, 121/33, 121/25, 121/35, 121/37, 121/39, 121/27, 418, 121/44 obręb 
Morzysław. 
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Treść wniosku: przeznaczyć działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 121/8, 121/22, 
121/33, 121/25, 121/35, 121/37, 121/39, 121/27, 418, 121/44 obręb Morzysław pod usługi 
uciążliwe w celu zapewnienia miejsc parkingowych. 

  
 To jest szereg działek zlokalizowanych w obrębie Morzysław, położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego w Morzysławiu. Wnioskowane było 
przeznaczenie tych terenów pod usługi i zwiększenie miejsc parkingowych. 
 Wniosek rozpatrzony również negatywnie, ponieważ cześć tych obszarów już jest 
przeznaczonych pod usługi, teren jest niekorzystny ani fizjograficznie, ani nienadający się 
pod zabudowę. I uważałam, że po prostu rozszerzenie tego terenu i lokalizacja usług 
nieuciążliwych, powiększenie tego terenu pod usługi nieuciążliwe i zwiększenie pod parkingi 
też nie jest korzystne dla zlokalizowanego i funkcjonującego w przyszłości osiedla 
mieszkaniowego, które jest zaznaczone kolorem brązowym. Wszystkie kolory brązowe 
obrazują tutaj przyszłościową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a te tereny zielone, 
które graniczą z usługami zlokalizowanymi wzdłuż ulicy, rozgraniczają i tworzą taką enklawę 
zieloną. W związku z powyższym wniosek również został rozpatrzony negatywnie.  
 

 

 

3) wniosek UA.6724.43.2016 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
297/1, 299 obręb Maliniec. 
Treść wniosku: usunąć drogę od strony południowej i zmienić linię zabudowy. 
 

 To jest wniosek odnoszący się do likwidacji drogi. Wniosek złożył właściciel, który 
nabył teren w przetargu od miasta, zlecił projekt, który nie dopasował się do obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego i złożył wniosek, żeby plan zagospodarowania 
dostosować do projektu, który złożył do Wydziału Urbanistyki i Architektury.  
 Uważamy, że należy działać odwrotnie, czyli projekt należy dostosować do zapisów 
obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a nie w drugą stronę. Też został 
rozpatrzony negatywnie. 
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4) wniosek:UA.6724.44.2016– dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/1 
obręb Wilków. 
Treść wniosku: zmienić przebieg drogi. 

5) wniosek:UA.6724.4.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/1 
obręb Wilków. 
Treść wniosku: zmienić przebieg drogi. 

 
 Wniosek właściciela działki zaznaczonej na żółto, po lewej stronie i chodzi 
o przeznaczenie fragmentu już wyznaczonej drogi publicznej, zmniejszenie parametrów tej 
drogi i przeznaczenie części już wyznaczonej geodezyjnie pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Uważam, że plan został zrobiony i wyznaczony, żeby obsługiwać osiedle 
położone w dole, w Wilkowie i drogi w tych parametrach powinny być zachowane. 
Właściciel terenu, który wnioskował, ma również możliwość zabudowy jednorodzinnej na 
działce, która bezpośrednio sąsiaduje już z wyznaczoną drogą publiczną.   
 

 

 

 

6) wniosek UA.6724.2.2017 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
150/2,150/3, 150/5 obręb Osada. 
Treść wniosku: dopuszczenie możliwości rozbudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budowę budynków gospodarczych oraz garażowych oraz możliwość 
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rozbudowy istniejącego budynku handlowo – usługowego w celu powiększenia 
powierzchni usługowo – handlowej wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkaniowej. 
 

 Następny wniosek to są działki o numerach ewidencyjnych, zlokalizowane na 
Osadzie. Plan został uchwalony wcześniej, po 2004 roku. Ze względu na to, że są to tereny 
objęte ochroną Natura 2000, a przede wszystkim z tego względu, że są to tereny potencjalnie 
zalewowe i te wszystkie uwagi, które pojawiają się w prasie i na stronach internetowych, czy 
na konin.lm, mówiące o tym, że w sąsiedniej gminie budują się i lokalizują się nowe budynki 
mieszkalne, jest to związane z tym, że w sąsiedniej gminie wydawane i lokalizowane są na 
zasadach decyzji o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się tylko 
na terenach gdzie nie obowiązuję plan miejscowy i ona jest uzgadniana tylko z organami, 
które wymagają tego uzgodnienia w ramach procedury wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy, a nie musi być zgodna ani ze studium, ani z innymi dokumentami, które 
obowiązują i są przyjęte przez rady gminy lub rady miasta.  
 W związku z powyższym w sąsiedniej gminie na podobnych terenach, na innych 
zasadach planistycznych można się budować. I nie jest to spójne, faktycznie te przepisy 
i  ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie jest spójna i nie jest jednoznaczna. Czyli na 
jednych terenach faktycznie zgodnie z prawem można się budować, a my przyjmując plan 
zagospodarowania dla Osady i zrobiliśmy to po powodzi 1997 roku, żeby akurat te tereny 
„zamrozić” i nie przeznaczać pod zabudowę mieszkaniową, nie rozwijać na tych terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tylko zachować to co jest, dając możliwość 
właścicielom działek zaznaczanych kolorem brązowym, nie ograniczając ich bezpośrednio do 
istniejącej zabudowy, ale jeszcze możliwość 10, czy 20 procent powiększenia, czy nawet 
więcej, tej istniejącej zabudowy. 
 Dlatego też tutaj przychylamy się do wniosku i fragment, nie przeznaczamy całości, 
bo był wniosek żeby przeznaczyć całość, całe te działki i stworzyć możliwość zabudowy, 
czyli zrobić z tego zielonego kolor brązowy i możliwość podziału na działki mieszkaniowe. 
A przychylamy się tylko do tego wniosku, żeby faktycznie istniejący sklep przy ulicy Osada 
stworzyć mu możliwości rozwojowe i dać możliwość przebudowy, rozbudowy w ramach, 
akurat ten fragment wniosku jest rozpatrzony pozytywnie. Dalszy fragment odnoszący się do 
możliwości stworzenia zabudowy na całym obszarze tych działek jest rozpatrzony 
negatywnie.   
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7) wniosek UA.6724.6.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnymi 44/44 
obręb Glinka. 
Treść wniosku: zmienić parking samochodowy na usługi. 

 
 Następny wniosek, to są wnioski na V osiedlu przy ulicy Przyjaźni. Chodzi 
o przekształcenie, przekształcenie terenu parkingu na tereny usług. Jest to centrum osiedla V, 
jest bardzo dużo usług, miejsca parkingowe są tam konieczne i niezbędne dla funkcjonowania 
w ogóle tych wszystkich usług, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 
Przyjaźni, 11 Listopada.  
 Ja również uważam, że nie należy tego przeznaczać i to jest też rozpatrzony wniosek 
negatywni. Nie należy przeznaczać istniejących terenów parkingowych i powiększać terenu 
pod usługi.  
 Ten wniosek był połączony z wnioskiem drugim odnośnie PKO, który w poprzedniej 
wersji był rozpatrzony również negatywnie, a z uwagi na Państwa radnych zdanie 
i przychylenie się do tego, chociaż ja osobiście nie podzielam tego poglądu, ale ze względu na 
to, że jesteście Państwo przychylni temu wnioskowi i chcecie, żeby ten teren bezpośrednio 
przylegający do obecnego budynku PKO był przeznaczony pod usługi, w związku z tym ten 
wniosek został rozpatrzony i przeniesiony jako rozpatrzony pozytywnie. A przy E’Leclerk 
jest powiększenie tego terenu i zlikwidowanie części parkingowej na usługi – jest 
negatywnie.  
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8) wniosek UA.6724.10.2017 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3/32, 
3/35, 17/15, 17/4, 17/11, 17/5, 17/12, 17/13, 17/7,17/17, 17/18, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 8/19, 
8/18, 8/11, 8/19, 8/17,87/2 obręb Przydziałki. 
Treść wniosku: umożliwi ć budowę parku jachtowego oraz zmienić przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową. 
 

 Następny wniosek. Kolorem żółtym jest zaznaczony obszar duży w obrębie 
Przydziałki, bezpośrednio przy przeprawie. Wniosek dotyczył umożliwienia budowy portu 
jachtowego, zmieniamy przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową i port 
jachtowy. 
 Wniosek jest rozpatrzony pozytywnie odnośnie tej dużej części, zielonej, tego terenu 
zaznaczonego w żółto-zielone paski. I tu się przychylamy do tego, żeby można tu było, 
chociaż na dzień dzisiejszy jest możliwość, jest prawie taka potencjalna możliwość, może nie 
tyle budowy, ale uregulowania tego terenu, bo jest teren przeznaczony pod zieleń 
nieurządzoną z dopuszczeniem budowy portu. Ale uważam, że to jest bardziej regulacja, 
a budowa portu mogłaby być, jeżeli faktycznie ten teren w zielono-żółte paski mógł być 
przeznaczony i uszczegółowiony gdzie ma być zlokalizowany, jakie obiekty kubaturowe, czy 
jakieś urządzenia.  
 W związku z powyższym ten fragment, ten duży obszar akceptujemy i przyjmujemy 
jako rozpatrzony pozytywnie. Bo pozostałe, które są zaznaczone też kolorem żółtym, 
te fioletowe mają już przeznaczenie na działalność i w związku z powyższym są rozpatrzone 
negatywnie i niewzięte do dalszego opracowania. 
 

 
 

9) wniosek UA.6724.9.2017 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
1016,1017 obręb Starówka. 
Treść wniosku: dla działek 1016 i 1017 zmienić linię zabudowy. 
 

 Następny wniosek dotyczy Starówki. To jest dawne wysypisko poszpitalne. Trudny 
teren, który dawnej był błoniem, były to tereny miejskie, zrobiliśmy plan zagospodarowania 
wcześniej. Dlatego jest takie ograniczenie linią zabudowy, żeby nie ingerować faktycznie w 
to wysypisko i pozwolić zrekultywować się tym terenom, a umożliwi ć zabudowę wzdłuż tego 
takiego zagłębienia.  
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 I uważam, że na dzisiaj nie ma potrzeby dogęszczania tej zabudowy i uważam, że nie 
ma potrzeby też likwidacji tej linii zabudowy i stworzenia tutaj kolejnych budynków.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Piotr KORYTKOWSKI zapytał, cytuję: 
„Jakich ulic dotyczy ten fragment?” 
 
 Anna BIAŁECKA–ŚLIWA odpowiedziała, cytuję: „To jest ulica Bankowa, 
na obrzeżach, ulica Kopernika, z tyłu straży. Przedłużenie ulicy Żwirki-Wigury, Bankowej, 
wzdłuż w stronę parku.” 
 
 

 

 

10) wniosek UA.6724.11.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
92/9 obręb Starówka. 
Treść wniosku: dopuścić zadaszenie boiska przy CKU 

 
 To jest bezpośrednio przy Urzędzie Miejskim i tu był wniosek przykrycia boiska 
sportowego dachem. Stwierdziałam, przy udziale Pana prezydenta, że jednak teren jest na tyle 
już przykryty i dodatkowe wprowadzenie kubatury byłoby niekorzystne i źle 
zafunkcjonowało w tym obszarze.  
 W związku z powyższym też to boisko, które istnieje, uważaliśmy, że nie powinno 
być przykryte, bo kubatury jest tam bardzo dużo i te boiska, które tam funkcjonują, powinny 
mieć charakter otwarty.  
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11) wniosek UA.6724.16.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
175/7 obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 175/7 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni 
na zabudowę mieszkaniową. 

12) wniosek UA.6724.17.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
173/5 obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 173/5 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni 
na zabudowę mieszkaniową. 

13) wniosek UA.6724.18.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 171 
obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 171 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni na zabudowę 
mieszkaniową. 

14) wniosek UA.6724.19.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
174/7 obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 174/7 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni 
na zabudowę mieszkaniową. 

15) wniosek UA.6724.20.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 168 
obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 168 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni na zabudowę 
mieszkaniową. 

16) wniosek UA.6724.21.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
161/4 obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 161/4 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni 
na zabudowę mieszkaniową. 

17) wniosek UA.6724.22.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
174/13 obręb Niesłusz. 
Treść wniosku: dla działki 174/13 zmienić przeznaczanie obowiązujące z zieleni 
na zabudowę mieszkaniową. 

 
 Następny wniosek, pakiet działek na Niesłuszu, bezpośrednio przy lesie, przy torach 
kolejowych. To jest szereg wniosków, które zostały złożone też o zmianę planu 
zagospodarowania, mimo że w poprzednim punkcie wersji akurat też była uchwała 
o przystąpieniu, czyli też będzie obejmowała ten teren. My dostaliśmy też wniosek 
o rozpatrzenie, o zmianę planu i nasze stanowisko jest takie, żeby zachować ten ciąg zieleni, 
który jednak rozgranicza istniejącą i potencjalną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, tym 
kolorem jasnym, od tego koloru ciemniejszego, który jest bezpośrednio przylegający do 
torów kolejowych. To są tereny mieszkaniowo-usługowe i uważam jest to prawidłowo 
zrobione, powinno tak funkcjonować i nie powinno się tego zmieniać Mimo, że jeszcze nie 
istnieje jest to funkcjonalnie rozgraniczone, odgraniczające jeszcze od torów kolejowych i jest 
to prawidłowo zaprojektowane, prawidłowo urbanistycznie, że takie tereny powinno się 
gradować, nie bezpośrednio łączyć i powinny być rozdzielone takimi pasami zieleni. Daje to 
właściwe zamieszkanie i właściwe funkcjonowanie pewnych obszarów. 
 Ale rozpatrzenie później, nie wiem czy będzie na etapie planu, może będzie 
zaproponowane inne rozwiązanie, może w innej formie, w innej funkcji. Ale to jest 
propozycja, żeby to przeznaczać, nie dogęszczać tych terenów, jeszcze nie przeznaczać tych 
terenów zielonych pod zabudowę mieszkaniową, ponieważ właściciele tych terenów 
i wnioskodawcy mają możliwość zabudowy mieszkaniowej, a oni jeszcze chcą więcej 
powiększyć te tereny. 
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18) wniosek UA.6724.23.2017 – dotyczy działki oznaczonej numerami ewidencyjnym 

70/2 obręb Nowy Dwór. 
Treść wniosku: tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą przeznaczyć 
pod zabudowę mieszkaniową. 

 
 Kolejny wniosek to jest taki klasyczny, obręb Nowy Dwór za torami, bezpośrednio 
przylegający do osiedla Chorzeń, tylko druga strona. Wszystkie tereny tam są przeznaczone 
w obowiązujących planach, bardzo duże tereny przeznaczone pod tereny aktywizacji 
gospodarczej i wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jest niekorzystne i muszą być tereny, 
które są zlokalizowane i są przeznaczone pod tereny aktywizacji gospodarczej, a nie 
mieszanie ich z terenami mieszkaniowymi. 
 

 

 

19) wniosek UA.6724.25.2017 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnym 
400, 7/2, 7/3, 6/3, 10/13, 10/14, 4/3, 3/9, 10/8, 10/10, 399, 10/6, 5/6, 3/2, 3/11, 3/12, 10/5, 
11/2 obręb Glinka. 
Treść wniosku: umożliwi ć lokalizację instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. 

20) wniosek UA.6724.9.2018 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnym 
400, 7/2, 10/13, 10/14, 4/3 obręb Glinka. 
Treść wniosku: umożliwi ć lokalizację instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. 
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 Następny wniosek, obręb Glinka, możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 1 MW, czyli postawienie luster, albo instalacji takich na terenach, które są objęte 
Naturą 2000, w dolinie Warty. Uważam, że te tereny nie powinny być przeznaczone pod takie 
funkcje, są tereny inne przygotowane i tereny właśnie aktywizacji gospodarczej, czy 
wszystkie inne, a te tereny są szczególnie chronione, szczególnie urokliwe. I tutaj 
lokalizowanie, wycinanie nawet drzew i lokalizowanie obiektów związanych z fotowoltaiką 
jest niekorzystne, ani przestrzennie, ani przyrodniczo dla miasta.” 
 
 Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Mam pytanie, kto był wnioskodawcą do 
zmiany tego planu w tym terenie?” 
 
 Anna BIAŁECKA-ŚLIWA odpowiedziała: „Ja nie mam ze sobą, mam numer 
wniosku, ale prawdopodobnie PWiK.”  
 
 

 

 

21) wniosek UA.6724.30.2017 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
931/4 i 933/2 obręb Przydziałki. 
Treść wniosku: przeznaczyć działki 931/4 i 933/2 obręb Przydziałki pod zabudowę 
mieszkaniową z terenów leśnych. 

 
 Następny wniosek, osiedle Przydziałki, ulica Ametystowa. Miałam dylemat, 
bo obecnie procedujemy teren, który w bezpośrednim sąsiedztwie jest też przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową, ale uważałam, że trzeba gdzieś zastopować i tutaj jest rozpatrzony 
negatywnie. Są to tereny leśne i uważam też, że obszarów pod zabudowę mieszkaniowa na 
terenie Konina jest przynajmniej 100% więcej niż mamy potrzeb, przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową. Czyli kolejne, bez konsumowania tych obszarów, które są na 
dzisiaj przeznaczone w planach zagospodarowania, sięganie po kolejne i likwidacja 
np. terenów zielonych jak tutaj, bezpośrednio przy ulicy Ametystowej są zlokalizowane, jest 
niekorzystne też dla miasta i dla tego osiedla. To jest rozpatrzone negatywnie. To są tereny na 
dzisiaj takich małych kęp leśnych, ja lubię lasy, lubię zielone i niechętnie przeznaczam takie 
tereny. 
 
 O głos poprosił radny Marek CIEŚLAK. Powiedział, cytuję: „Stwierdzam przez parę 
lat zbyt często takie osobiste uwagi, to nie tylko Pani, ale w innych wydziałach, mają 
miejsce.” 
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 Kontynuując Anna BIAŁECKA-ŚLIWA: „Faktem jest, że jako miasto mamy, zresztą 
wiecie Państwo, że mamy po prostu tereny zabudowy mieszkaniowej bardzo duże obszary, 
mamy wszędzie plany zagospodarowania przestrzennego, więc jest możliwość zabudowy 
naprawdę na bardzo dużej ilości terenów. Czyli kolejne wnioski takie punktowe, kolejne 
likwidacje terenów leśnych, czy terenów zielonych, jest po prostu uważam, że na dzisiaj to 
nie powinno mieć miejsca.”  
 

 

 

22) wniosek UA.6724.2.2018 – dotyczy zmiany działki 262/1 obręb Gosławice 
przeznaczonej pod zieleń na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Treść wniosku: zmienić ZN na zabudowę mieszkaniowa. 

23) wniosek UA.6724.3.2018 – dotyczy zmiany działki 262/1 obręb Gosławice 
przeznaczonej pod zieleń na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Treść wniosku: zmienić ZN na zabudowę mieszkaniowa. 
 

 Następny wniosek też jest o zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, to już jest na 
osiedlu Gosławice, powiększenie tego terenu, obszaru brązowego o kolejną działkę, o kolejną 
wydzieloną działkę też pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
 Też uważam, idąc tym samym kluczem, jako wniosek, który powinien być 
odrzucony.”  
 
 Głos zabrał radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Ja bardzo szanuję pracę jaką Pani 
wykonała, ale naprawdę jestem urodzonym gosławiczaninem i próbuję się wpatrzeć i z tej 
mapki, ani z opisu nie wynika gdzie jesteśmy, czy koło kościoła, czy koło muzeum, czy koło 
cmentarza, czy w lesie, Starym Dębie, czy gdziekolwiek. Nie wiem, a Gosławice znam jak 
własną kieszeń.” 
 
 Anna BIAŁECKA-ŚLIWA odpowiedziała: „Koło cmentarza.”  
 

Radny Wiesław WANJAS: „Czyli co? To jest zagajnik koło cmentarza, tam się ktoś 
będzie budować? Ja rozumiem, że tam jest zaznaczona linia jeziora? To o ile wiem, to 
żadnego lasu nie ma.” 

 
Anna BIAŁECKA-ŚLIWA: „Tak to jest linia jeziora, nie ma lasu, to są tereny łąk 

zielone, ale przeznaczone na dzisiaj w obowiązującym planie zagospodarowania jako tereny 
zielone.  

Chodzi i o powiększenie terenów zabudowy.” 
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Radny Wiesław WANJAS: „Ale taka uwaga Pani kierownik już jest w tej chwili 
do wydziału, to jest tak samo, zresztą to nie dotyczy tylko Pani wydziału, ale innych, te 
mapki, jest Pan kierownik Jakubek, róbcie mapki takie, żeby można było coś z nich wiedzieć. 
Tylko wysłuchanie tego co Państwo mówicie, to nie zawsze daje nam pełen ogląd i nieraz się 
człowiekowi głupio pytać, ale jak się nie spytamy, to będziemy podnosić rękę za czymś 
o czym nie wiemy o co chodzi.” 

 

 

24) wniosek UA.6724.32.2017 – dotyczy wykreślenia ze wszystkich mpzp na terenie 
miasta wymogu w postaci stromych dachów oraz wymogu zabudowy wysokiej 
w przypadku budownictwa wielorodzinnego (domy szeregowe) i dopuszczenie zabudowy 
parterowej dla budownictwa wielorodzinnego w celu budowy domów o niskiej 
energochłonności. 
Treść wniosku: wykreślenie ze wszystkich mpzp dachów stromych w celu realizacji 
dyrektywy odnoszącej się do realizacji obiektów w technologii zero- energetycznej. 
 

 Następny wniosek, który wpłynął, był to taki wniosek ogólny, który wpłynął, dotyczył 
wykreślenia ze wszystkich miejscowych planów wymogów w postaci stromych dachów, 
który wpisujemy jeżeli chodzi o ustalenia w planach, to jest to wymagane ustawowo, 
że musimy podawać gabaryty, jakie te dachy. I tu jest wniosek, żeby ze wszystkich planów 
miejscowych wykreślić takie zapisy i dopuścić dachy płaskie.”   
 
 Małgorzata SZTUBA Kierownik Wydz. UA dodała, cytuję: „Przy budowie domów 
zero energetycznych najbardziej opłacalne jest jeżeli budynek ma dach płaski, najłatwiej się 
taki buduje. Wniosek dotyczy, żeby wykreślić z wszystkich miejscowych planów ustalenia, 
które dotyczą stromych dachów.  
 Niestety na wszystkich planach to jest niemożliwe, chociażby na Starówce, poza tym 
też są osiedla na tyle zagospodarowane i urządzone, że wprowadzenie, gdzie większość, nie 
wiem czy 99% tych dachów jest stromych, wprowadzenie dachów płaskiego nie jest zasadne. 
Ale są też takie miejsca, gdzie mamy w miejscowych planach dopuszczenie dachów płaskich 
i tam mogą powstawać budynki o takich właśnie dachach zero energetycznych. Chociaż 
wcale nie stoi nic na przeszkodzie, że z dachem dwuspadowym też pasywny budynek można 
wybudować, tylko trzeba zastosować inne materiały. Także tu akurat nie akceptujemy 
pomysłu, żeby wszędzie, we wszystkich planach zmieniać zapisy i wykreślać dachy 
dwuspadowe.” 
   
25) wniosek UA.6724.1.2018 – dotyczy zmiany części działki 32/55 obręb Glinka 

przeznaczonej pod ciąg pieszy na usługi (mały fragment działki 32/55 jest parkingiem 
obsługującym usługi przy ul. Przemysłowej). 
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Treść wniosku: dokonać zmiany w planie części miejskiej działki 32/55 z CP (ciąg pieszy) 
na UN (usługi nieuciążliwe). 

26) wniosek UA.6724.10.2018 – dotyczy zmiany części działki 32/55 obręb Glinka 
przeznaczonej pod ciąg pieszy na usługi (mały fragment działki 32/55 jest parkingiem 
obsługującym usługi przy ul. Przemysłowej). 
Treść wniosku: dokonać zmiany w planie części miejskiej działki 32/55 z CP (ciąg pieszy) 
na UN (usługi nieuciążliwe). 

 
Następny wniosek to zmiana, to jest ten malutki fragment, żółty, ciąg pieszy przy 

dawnym Hortex-ie i tam jest zrobiony parking. Chodzi o to, żeby fragment, który jest na 
dzisiaj zrobionym parkingiem, przeznaczyć na usługę, a to jest teren przeznaczony pod 
istniejące ciągi pieszo-jezdne. I też uważamy, że właściciel poszedł sobie troszeczkę dalej, nie 
na swój teren, w związku z powyższym chce żeby przeznaczyć już zlokalizowany i wykonany 
parking pod usługi. Odrzucamy to jako istniejący ciąg pieszo-jezdny, który prowadzi nam 
ruch i pieszy i jezdny od ulicy Przyjaźni do ulicy Przemysłowej. 

Trzeba by to rozpatrzeć całościowo, a nie takimi fragmentami małymi przeznaczać 
i zmieniać plany tylko fragmentarycznie, bo to nie rozwiązuje tego problemu, tylko 
rozwiązuje takie drobne szczegóły, a ten ciąg pomniejszony, będzie w parametrach mniejszy 
i uważam, że takie jednostkowe działanie nic nie rozwiązuje. 

 
 

 

 

27) wniosek UA.6724.4.2018 – dotyczy działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
286/4, 288/1, 289/1, 293, 292/1, 291/1, 294/1, 295/1 296/1, 297/1 obręb Czarków dla, 
których proponuje się likwidację drogi publicznej dojazdowej. 
Treść wniosku: likwidacja planowanej drogi biegnącej przez działki 286/4, 288/1, 289/1, 
293, 292/1, 291/1, 294/1, 295/1 296/1, 297/1, położone w obrębie Czarków. 

 

Następny wniosek dotyczy działek zlokalizowanych w obrębie Czarków i to jest 
proponowana likwidacja projektowanej drogi na tyłach istniejącego Kauflandu. Ja uważam 
i też z Panem prezydentem rozważaliśmy, że należy zachować tą drogę. Tworzy ona taką 
ramę komunikacyjna dla tego obszaru. Nawet jeżeli te sklepy się stamtąd wyprowadzą, 
istnieje możliwość innych podziałów, innej lokalizacji, innego przeznaczenia, a likwidacja 
drogi już spowoduje gorszy dostęp komunikacyjny i gorsze możliwości zagospodarowania 
przyszłościowego tego terenu. Zwłaszcza, że to nie jest wycinek, ta droga nie jest wycinkiem, 
jest to fragmentem całej infrastruktury, całej komunikacji, która ciągnie się aż do Nowego 
Dworu.  
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Czyli to jest takie przyszłościowe, daje możliwości komunikacji z dwóch stron, co jest 
zawsze lepszym rozwiązaniem niż komunikacja z jednej strony. 

  

 

 
28) wniosek UA.6724.6.2018 – dotyczy działki 180/4 obręb Międzylesie. Przesuniecie 

drogi A01KDx w kierunku zachodnio - południowym o 2 m. 
Treść wniosku: korekta drogi AD1KDx w kierunku zachodnio – południowym o 2m ze 
względu na istniejące świerki i drzewa owocowe. 
 

 To są klasyczne wnioski, które wpływają do urzędu o zmniejszenie pasów 
komunikacyjnych w uchwalonych już planach zagospodarowania przestrzennego. I tu mamy 
osiedle Międzylesie i też jest prośba i wniosek o zmniejszenie szerokości pasa 
komunikacyjnego i przeznaczenie go na zabudowę mieszkaniową. 
 

 

 

29) wniosek UA.6724.12.2018 – dotyczy działki 1485 obręb Przydziałki. 
Treść wniosku: Powiększenie działki 1483 (bezpośrednio przylegającej do pasa 
drogowego) poprzez dokupienie części działki 1485 (pas drogowy - ulica Malachitowa) 
i zmiana przeznaczenia w planie miejscowym z drogi publicznej na zabudowę 
mieszkaniową. 

  
 Kolejny wniosek też podobnego tematu dotyczy, ale innego obszaru, to jest działka na 
Przydziałkach, ulica Malachitowa i tu Pani, która jest właścicielką tego terenu złożyła 
wniosek o możliwość powiększaenia sobie działki kosztem projektowanej drogi publicznej. 
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Uważam, że należy zachować te wszystkie parametry, mimo że droga jeszcze nie została 
wykonana, nie ma tam asfaltu, jest może ubita droga, ale należy zachować te pasy 
komunikacyjne, które tam służą do obsługi już istniejącego osiedla mieszkaniowego. 
I pomniejszenie tego jest faktycznie niekorzystne, zwłaszcza przy takiej komunikacji 
i rozwoju komunikacji.      
 

 

 

30) wniosek UA.6724.13.2018 – dotyczy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
788/10 obręb Starówka. 
Treść wniosku: zmiana przeznaczenia z drogi publicznej KDG- 2 na zabudowę 
mieszkaniową MN. 

 
 Podobny temat, zmniejszenie tego żółtego fragmentu, to jest osiedle Pawłówek. 
Na skrzyżowaniu jest szeroki pas komunikacyjny, już wydzielone zostały działki, mimo że 
niezrealizowana została taka arteria komunikacyjna jak jest zaprojektowana, która 
przyszłościowo tak myślimy, że będzie funkcjonowała, połączy osiedla z jednej strony 
Konina z drugą. I tu też uważamy, że na dzisiaj nie należy przeznaczać tych terenów, które 
były już przeznaczone w planach zagospodarowania pod komunikację, wracać do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

 

 

 Następnie są już wnioski rozpatrzone pozytywnie.” 
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 Przewodniczący Komisji Infrastruktury powiedział, że wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie komisje nie będą analizować, a dokument został wnikliwie przez radnych 
przeanalizowany. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK zabierając głos powiedział, cytuję: „Ja chciałbym 
się odnieść do punktu 12 we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie. To nie jest tak, że 
pozytywnie, a wszyscy nie wiedzą o co chodzi właśnie przez te mapki. Chciałbym, żeby był 
w połowie rozpatrzony pozytywnie. 
 Jeżeli Państwo sobie przejdziecie na tę mapkę, to zobaczycie jak niewiele z niej 
wynika. I chciałbym wyświetlić grafikę (wyświetlono zdjęcie przekazane przez radnego), to 
jest ten teren na żółto. Ja na szybko przygotowałem jakiego terenu to dotyczy, to są tereny 
zielone za parkiem komunalnym, za parkiem leśnym. Jak widzicie Państwo do połowy jest to 
już zalesione i teren jest po prostu ogromny. Ten szary obszar nad tą czerwoną linią poziomą 
to jest ta stacja benzynowa MZK i cały ten teren miałby być przeznaczony pod parking, to 
jest ogrom. I teraz pytanie, czy to musi być tak duże? 
 Ten trójkąt na czerwono, który ja zaznaczyłem, to jest mniej więcej około 150 
metrów, może na 100 i na 150. To jest przecież ogromny parking, a dlaczego miałoby być to 
aż takie wielkie i aż podejść pod kanał Powa-Topiec, czyli tzw. kolokwialnie kanałek, to tego 
nie rozumiem. I teraz myślę, że powinno być to w planie, właśnie tak jak tutaj jest na 
czerwono, ze wskazaniem na drogę dojścia do stadionu. Ta czerwona linia przez nieszczęsny 
skatepark, który był w o ile pamiętam w 2007 roku, miasto „wyrzuciło w błoto” 300 tys. 
złotych na niby skatepark dla rowerzystów, który jest generalnie nieużywany i ulega 
degradacji i tam raczej libacje pijackie się odbywają niż ktokolwiek jeździ na rowerze. Więc 
ten teren już raz przy stadionie został zniszczony, a teraz chcemy wybetonować teren za tym 
lasem. 
 Chcę powiedzieć, że nie wiem, czy Państwo tam byliście, tam gdzie jest ta linia lasu, 
to jest gęsta i zbita ściana lasu i tam nie ma żadnych ścieżek, żadnych przejść, więc nie 
rozumiem co tutaj miałby robić tak ogromny parking.  
 Ja wiem, że stadion będzie modernizowany i być może ktoś chce naprawić błąd, że 
wzdłuż ulicy Dmowskiego nie były zrobione miejsca parkingowe, jak była modernizowana 
ulica Dmowskiego i że nie pomyślano w wielu, wielu miejscach o tych miejscach 
parkingowych, ale na Boga, dlaczego aż tak ogromny ten teren? On nie musi taki być, my 
możemy zrobić tylko ten teren. Niech tamten się zalesia, zarasta i to są „zielone płuca” 
Starówki i Konina, dlaczego mielibyśmy to pomniejszać? Bardzo mnie to zdziwiło, bo tutaj 
Panie z Wydziały Urbanistyki i Architektury mówią, że przed wycinaniem drzew i likwidacją 
terenów zielonych się raczej powinniśmy wzbraniać i one też się wzbraniają, a z drugiej 
strony tak ogromny teren. I to jest w pozytywnych i mielibyśmy o tym nie dyskutować, 
a dlaczego? Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Proszę Państwa, dlaczego tak ogromny 
parking?” 
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 Anna BIAŁECKA-ŚLIWA odpowiedziała: „Ja podzielam Pana zdanie, że wzięliśmy 
jako wniosek zabezpieczenie miejsc parkingowych dla stadionu, który tam istnieje, ale jak 
najbardziej zostawione mogą być tam wszystkie drzewa. Taka jaka będzie potrzeba miejsc 
parkingowych, taka by była wydzielona, te drzewa jak najbardziej, które tam funkcjonują, 
które są powinny zostać i powinny funkcjonować i powinny tam być jako uzupełnienie 
koniecznych, czy niezbędnych miejsc parkingowych dla obsługi boisk sportowych, stadionu.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury dodał: „Biorąc pod uwagę plany rozbudowy 
stadionu będzie konieczność, żeby była tam większa ilość miejsc parkingowych. Natomiast 
deklaracja dotycząca tego, że nie będziemy rugować stamtąd drzew w tym momencie jest, 
czyli będziemy uzupełniać parkingami ten teren, który jest terenem wolnym od drzew.” 
 
 Zabierając głos radny Marek CIEŚLAK powiedział, cytuję: „Do tego samego tematu, 
nie rozumiem tego stwierdzenia gdyż, po co ten teren tak rozszerzać, skoro w założeniu 
mamy przeznaczyć to na parking, nic innego tylko parking. Ponieważ ten teren jest tak zwarty 
jeśli chodzi o zadrzewienie, już sam fakt analizowania przeznaczenia pod parking uważam za 
bezzasadny. Jak można między drzewami parkować auta, przy tak gęstym zadrzewieniu, od 
strony północnej jest duże zadrzewienie.” 
 
 Małgorzata SZTUBA Kierownik Wydz. UA powiedziała: „Obwodami żółtymi 
koleżanka na rysunkach z wyrysów z planów miejscowych istniejących na dzisiaj zaznaczała 
granice działek, których dotyczą wnioski. I to jest granica działki 8/13 i ten wniosek dotyczy 
tej działki, dlatego tak zostało zakreślone. Dzisiaj nie podejmujemy uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu, na jakim obszarze i nie podejmujemy uchwały 
o zatwierdzeniu tego miejscowego planu. Analizujemy czy zasadny jest wniosek na tej 
działce usytuowania miejsca parkingowego, a jaka będzie jego konsekwencja, jaki będzie 
obszar, to się okaże w trakcie procedowania.” 
 
 Radny Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Ja myślę, że tu się wkradła pewna 
nieścisłość i nie do końca jest tak jak Panie z Wydziału Architektury mówią, z mojej wiedzy 
na temat powstawania obiektu sportowego przy ulicy Dmowskiego. To jest nie tylko kwestia 
parkingu, bo parking jest tylko jedną z tych rzeczy, natomiast tam jak wiecie Państwo przy 
ulicy Podwale są cztery boiska treningowe plus duże boisko. I żebyśmy tą materię i tą bazę 
przenieśli na ulicę Dmowskiego gdzie mamy tylko jedno boisko treningowe, jedno sztuczne 
i jedną płytę główną. Czyli brakuje nam boisk treningowych, a musicie zwrócić Państwo 
uwagę na to, że do tej pory są dwa obiekty sportowe gdzie osobno trenują chłopcy i osobno 
trenują dziewczyny. Gdy zostanie zlikwidowany stadion, a zostanie zlikwidowany stadion 
przy ulicy Podwale, powstanie w Koninie jeden obiekt sportowy do uprawiania piłki nożnej, 
który będzie przy ulicy Dmowskiego. Nie da się zrobić, ja 10 lat byłem wiceprezesem 
Aluminium, nie da się zrobić ani wzdłuż ulicy Dmowskiego, ani z drugiej strony, 
za trybunami, takich miejsc parkingowych, żeby przychodziło tak jak za dobrych czasów, 
nawet te 2-3 tysiące ludzi i trzeba poszukać terenu. I ten teren to nie jest według mnie tylko 
kwestia parkingu, który można z tych terenów drzewnych tylko wyłączyć, ale również to jest 
kwestia, o której mówiliśmy, że powstaną boiska dla chłopców i dziewcząt, którzy 
przebierając się w szatni przebiegną. To jest ta słynna Krykawka, a Krykawka to tam kiedyś 
w piłkę grali, ci którzy mieszkają w Starym Koninie to pamiętają, to jest łąka, a nie drzewa. 
Tak że trochę trzeba w tym wszystkim opamiętania i nie ruszajmy oczywiście drzew, bo do 
tego nikt nie dopuści, natomiast bardzo ładnie powiedziała Pani, że można wkomponować. 
Byłem kiedyś w Dusseldorfie gdzie na każdym narożniku miejsca parkingowego 
są powsadzane drzewa, po to żeby parking był zadrzewiony. I tak można zrobić.  
 Ale według mnie to jest nie tylko kwestia parkingu i tutaj żebyśmy sami nie wpuścili 
się w jakąś niewiedzę, bo według mnie to są również tereny na boiska treningowe. A proszę 
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Państwa nie chcę nikomu przypominać, jesteśmy chyba jedynym, albo jednym z nielicznych 
byłych miast wojewódzkich, które nie ma hali sportowo-widowiskowej. Wstyd, że w takich 
mniejszych miejscowościach są mecze reprezentacji Polski w siatkówce, czy inne, a my nie 
mamy nic. Nie mamy, zlikwidujmy jeszcze ten stadion, który nie ma zadaszenia itd., nie 
róbmy nic.  
 Kiedyś jeden z radnych powiedział, że po co nam fontanny, po co nam boiska, 
chodniki i ulice to jest podstawa. Róbmy tak dalej.” 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Ja sobie przypominam 
rozmowę sprzed dwóch lat z Panem prezydentem Nowickim, gdzie pytałem się o ten teren 
i złożyłem wniosek, aby las komunalny dołączyć do parku Chopina. I jakoś to zawisnęło i nie 
ma o tym mowy i wtedy była mowa o tym, że te tereny, które są wskazane na tej mapce, tam 
mają być boiska treningowe dla młodzieży, więc nie rozumiem skąd teraz parking. To 
przeznaczmy to na boiska treningowe, to będziemy wiedzieli, że to jest na boiska treningowe. 
A jeżeli mówimy o rozbudowie obiektu, to mówmy wprost – wycinamy las? 
 Ale jak zrobimy taki wielki obiekt o jakim mówimy?” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury poprosił o wyjaśnienie, czy przy zapisie – 
parking, teren może być przeznaczony pod boiska treningowe? 
 
 Anna BIAŁECKA-ŚLIWA odpowiedziała, cytuję: „Wniosek został złożony o zmianę 
planu zagospodarowania przestrzennego, we wniosku, w treści zostało napisane – pod 
parking. I my na dzisiaj taki wniosek rozpatrujemy. Odnosił się do działki oznaczonej tym 
kolorem żółtym i rozpatrujemy taki wniosek, czy chcemy ten teren przeznaczyć, 
w przyszłości podjąć uchwałę o przystąpieniu i przeznaczyć ten teren pod parking.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury stwierdził, że niektórzy radni oczekują, iż 
będą to boiska treningowe. 
  
 Kolejno o głos poprosił radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Chciałem zadać pytanie Panu 
prezydentowi, dając możliwość odpowiedzi, mam pytanie odnośnie wniosku 19 i 20 
z odrzuconych, czyli PWiK i instalacja fotowoltaiczna. Czy odrzucając ten wniosek mamy 
szansę, że ta instalacja z ramienia PWiKu powstanie gdzieś w innym miejscu na terenie 
miasta Konina?” 
 
 Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZEWSKI odpowiedział, cytuję: 
„Powstawanie fotowoltaiki jest ściśle zależne od planu zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli plan nie pozwala, to nie powstanie. Temat rozwoju fotowoltaiki przez PWiK jest 
tematem, który od dawna jest poruszany, podczas różnych sesji i komisji, więc odrzucenie 
tego wniosku powoduje, że na tym terenie nie powstanie. Na tym konkretnym terenie, ale nie 
wyklucza tego, że będzie powstawał na innym, ale to musi być wniosek PWiKu i musi byś 
zgodny z planem.” 
 
 Kontynuując radny Jakub ELTMAN: „Pytanie do Pań, czy jest gdzieś taki teren 
możliwy?” 
 
 Odpowiadając Kierownik Małgorzata SZUTBA powiedziała, cytuję: „Na terenie 
miasta Konina nie ma wyznaczonego terenu, na którym mogłyby powstać odnawialne źródła 
energii, poza geotermią. (Radny zapytał – dlaczego?) 
 Wniosek taki wpłynął niedawno od PWiKu, zawężony do swoich nieruchomościami 
i będzie on kierowany do dopracowania Studium. Bo żeby mogło gdzieś powstać w ogóle 
gdzieś w planie miejscowym, wskazany obszar, na którym będzie odnawialne źródło energii, 
czy to fotowoltaika, powyżej 100kW, musi być w Studium wskazany taki obszar.  
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 I w naszym Studium jest tylko taki obszar na Janowie – wiatraki, ale tylko i wyłącznie 
w formie wiatraków wyznaczone są miejsca i geotermia na wyspie.  
 Tak że przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
można wyznaczyć nowe obszary, w następnym etapie opracować miejscowe plany.” 
 
 Radny Jakub ELTMAN zapytał, kiedy można się spodziewać wyznaczenia takiego 
obszaru? 
 
 Kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, cytuję: „Wykonawca, który wygrał 
w przetargu opracowanie Studium podał nas do sądu, bo nie chciał tego robić w tej cenie, 
w której wygrał w przetargu. Przegrał w sądzie, ma wykonywać to zadanie w dalszym ciągu, 
ale nie ma z nim kontaktu. Unika z nami kontaktu, prowadzimy korespondencję, więc nie 
wiem jaki będzie efekt tej korespondencji, czy on będzie dalej to realizował. Jakiś czas 
musieliśmy mu dać po wyroku, że y opracował materiały, które są i mamy uchwałę 
o przystąpieniu, na razie wykonawca nas blokuje. Ale do 100kW można robić bez zmiany 
Studium, powyżej 100kW nie ma.” 
 
 Kolejno głos zabrał radny Kazimierz LIPIŃSKI. Powiedział, cytuję: „Dwa słowa 
jeszcze w sprawie tego parku i boisk. Ja zrobiłem kilka takich projektów, w których było 
w miarę potrzeby więcej boisk do treningu, a w tym miejscu gdzie w tej chwili debatujemy, 
że może być tam parking, może być tam umieszczony parking prawie na 100 miejsc, jeżeli 
dobrze pamiętam i trzy boiska sportowe do treningu. To pozwalało nie wycinać żadnego 
znaczącego drzewa, parę krzaków trzeba było uporządkować, bo te boiska, to w skali 
wszystko jest narysowane, jak będzie potrzeba ja mogę to dostarczyć, i że taka jest 
możliwość. Nikt tam nie będzie wyciął drzew, ale może służyć to polepszeniu warunków, 
jakby np. zostało jedno boisko, to będą jeszcze trzy boiska sportowe do wykorzystania i cały 
park do wykorzystania.  
 Ja bym poprosił, żeby pokazać mapkę do wniosku nr 8 ulica Nadrzeczna – port 
jachtowy.  
 

 
 

 Ten wniosek dzisiaj w Studium jest tam port, to co jest zaznaczone żółtą linią, 
kawałek tej rzeki, on dzisiaj w planie zagospodarowania dopuszczony jest do budowy portu 
i zabudowania. Ja zrobiłem dla tego terenu, który ma 20 hektarów, zrobiłem projekt gdzie 
został zrobiony port, mieszkaniówka i usługi. Projekt ten, zanim go pokazałem 
skonsultowałem z Panią dyrektor RZGW, zaprosiłem ją ze swoją świtą na prezentacje tego 
projektu. Zaprosiłem Marszałka Województwa na prezentację projektu, zaprosiłem radnych 
miasta i nie było żadnego sprzeciwu. Szczególnie była ważna opinia RZGW, bo to to była 
zabudowa między wałem a rzeką, międzywale. Pani dyrektor RZGW po prezentacji napisała 
opinię pozytywną, że tak jak ja chcę to zrobić nie ma żadnego zagrożenia powodzią, jest to 
tylko techniczna sprawa. Trzeba technicznie to tak przygotować, to nie jest teraz, że się płot 
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położy i woda przeleci, teraz można zabić szczelną ścianką. Tak samo powstał Bulwar i jakoś 
nie przelewa się na drugą stronę. Tak samo pozytywną opinię o tym wniosku wyraził 
Marszałek Województwa.  
 Ja tylko podam szczegóły, że ten cały teren to ma ponad 20 hektarów. Jeżeli 
zrobiłbym, bo to jest podstawowa rzecz co trzeba zrobić dla terenu inwestycyjnego, trzeba 
zrobić ściankę szczelną, 7 metrową, zabić dookoła tutaj. Po pierwsze całe te 1000 metrów 
bardzo złego wału, który w tej chwili grozi, jest w takim stanie wał, że grozi przerwaniem 
i tam może być powódź. To jednocześnie likwidujemy tę powódź, zapewniamy ściankę 
szczelną i Pani z RZGW napisała, że nawet 500 letnia woda jakby była, to ona nie ma nic 
wspólnego z zalewaniem tego terenu. Koszt tego zabicia był około 10 milionów złotych. 
Co to jest 10 milionów złotych, jak mamy całą komunikację, jak mamy wszystkie media, do 
autostrady 4 minuty, przejazd 4 minuty.  
 Ja jak będzie potrzeba to przyniosę na sesję i pokażę jak to wygląda. To wygląda jak 
nowa dzielnica niezbyt sławnej ulicy Nadrzeczna, bo to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo 
atrakcyjne miejsce i trzeba wybić z głowy wszystkim urzędnikom, że to miasto będzie w to 
inwestowało, to wystarczy, żeby inwestorowi sprzedać. 
 Ja pokazałem jak można sprzedać, jak można zainwestować, to jest tylko 10 milionów 
złotych, bo drogi mamy, media mamy, a 10 milionów, niech będzie więcej i mamy tereny 
inwestycyjne bardzo atrakcyjne.  
 Jest to ta część, która jest przy przeprawie. Tam były zlokalizowane wszystkie rzeczy 
dotyczące, bo tam był port, który miał funkcję taką, miał to być port na Wielkiej Pętli 
Wielkopolskiej, na której byłaby produkcja tych małych barek do przemieszczania, gdzie 
byłby prowadzony lifting po sezonie, gdzie byłby przechowywane w magazynach te jachty na 
zimę, po prostu centralny taki port, który by służył. Jednocześnie zakończenie Bulwaru 
byłoby w miejscu gdzie by były boiska i cały taki finał Bulwaru by się kończył z własną 
mariną, z własną plażą, bezpieczną plażą. I to co tutaj się pisze, że mamy lepsze tereny, no nie 
mamy lepszych terenów dla takiego wykorzystania. Oprócz tego, co to znaczy lepszy teren? 
Ten teren nie jest niebezpieczny, to nie są czasy, w których nie można było spowodować, że 
przy parku na ulicy Mickiewicza budował Pan Plutowski obiekt i jak wykopał to była woda. 
I postawił garaże podziemne i już wody nie ma. My nie chcemy tu robić domów z garażami, 
ale możemy zrobić, bo technika, technologia na dzisiaj na to pozwala, natomiast wysokość 
która jest narzucona przez RZGW i przez Wody Polskie jest taka, że jeżeli my bezpiecznie 
podniesiemy jeszcze o metr, który już jest bezpieczny, podany przez RZGW, bo to żadna 
sprawa czy my zabijemy 7 metrów czy 8,5 metra, to jest jakiś ułamek, ale uzyskujemy teren, 
który ma 20 hektarów i przy każdej zabudowie prawie mamy swój pomost, z którego 
będziemy mogli korzystać.  
 Ja to mogę pokazać i absolutnie się nie przychylam do tego, że tylko może być tu jacht 
i tylko możemy się tu w wodzie, ale całą przyjemność dla mieszkańców, to wygląda tak jak 
nowa dzielnica Nadrzeczna w Koninie. Są warunki i wszystkie media mamy, co jest bardzo 
ważne, dojazd do tego miejsca z ciężkim sprzętem, z jakimś, dojeżdżam, zjeżdżam na dół, 
wracam z powrotem na autostradę, nie robię żadnej kolizji. Wykorzystanie takiego terenu, 
jeżeli miasto nie chciałoby wykorzystać, to mogą to wykorzystać inwestorzy, którzy w to 
zainwestują, bo to jest teren inwestycyjny. Mimo wszystko jest to teren inwestycyjny, po 
załatwieniu tych wszystkich spraw. Jeżeli na drogę do terenów inwestycyjnych miasto wydaje 
ileś, nie chcę powiedzieć ile milionów złotych, żeby dojechać, to tylko trzeba zabić ściankę 
szczelną, bo dojazd już jest z każdej możliwej strony i z autostrady i z przeprawy, 
i Nadrzeczną, wszędzie dojazd jest, media są na miejscu. Więc dlatego sprzeciwiam się takiej 
interpretacji, która jest.”  
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Właśnie tak ad vocem, 
wchodząc w słowo radnego Lipińskiego chciałem powiedzieć, że na tym terenie, który jest 
wskazany wzdłuż ulicy Nadrzecznej, gdzie miałaby być zabudowa mieszkaniowa, właśnie 
została wybudowana, na wprost naszego budynku komunalnego, tego z białej cegły, przy 
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ulicy Nadrzecznej, nowiusieńki hub logistyczny firmy DPD Polska. Więc z tego co widzę, to 
jest chyba działka tak gdzieś w połowie tego terenu fioletowego.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury odpowiedział radnemu, że to nie jest ten teren. 
 
 Kontynuując radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Chodzi mi o to, że radny by 
chciał, żeby było, a my wyłączyliśmy, więc uważam, że to jest uzasadnione wyłączenie.” 
 
 O głos poprosił radny Zdzisław STRZECH. Powiedział, cytuję: „Krótko się odniosę 
do propozycji parkingu przy ulicy Marii Dąbrowskiej. Jakbyśmy proszę Państwa uważnie 
obserwowali zdjęcie satelitarne z przybliżenia (zdjęcie zostało wyświetlone), to widzimy, że 
nie chodzi o las, tylko o chaszcze, które tam rosną. Ja w MZK pracowałem przez długie lata 
i nie sądzę, żeby tam na całym terenie wybudowano parking, ale na tym terenie praktycznie, 
przy MZK i przy PGKiM rośnie trochę drzew starych. Ale dalej to było wysypisko śmieci, 
gruzu z całego osiedla Dmowskiego. Nawet kiedyś się przymierzałem do budowy boiska 
sportowego kolego Wanjas, ale tam, żeby wybudować boisko, to naprawdę potrzeba 
ogromnych nakładów finansowych, żeby te chaszcze zlikwidować, żeby te górki, dziury 
polikwidować. Myślę, że na dzisiaj ta propozycja budowy parkingu ma uzasadnienie, a jak 
kolejne samorządy pozyskają tak duże pieniądze, że można na tych chaszczach, górkach, 
dziurach wybudować jakieś boiska, to bardzo proszę.” 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Chciałem powiedzieć, 
że owszem ten teren, który ja wskazałem to nie jest las, to są tereny na tę chwilę tereny 
zielone. Owszem są tam pagórki zarośnięte, możemy się z tym zgodzić, ale to nie jest tak, że 
tam nic nie ma. Nic nie ma na tym kawałku, który zaznaczyłem na czerwono, tym mniejszym 
trójkącie, ten trójkąt, on jest idealny pod parking, reszty nie rozumiem. 
 I chciałem przypomnieć wszystkim, co każdy radny powinien przyjąć do wiadomości, 
że Studium zagospodarowania przestrzennego jest nadrzędne nad miejscowym planem. Jeżeli 
w Studium przyjmiemy, że tam będzie parking, już nigdy tam nic innego generalnie nie 
zrobimy, bo Studium będzie wskazywało parking, więc warto się tutaj nad tym zastanowić.  
Zrobić parking na tym małym kawału, a ten teren na razie zostawić jako zielony, niech on 
sobie zarasta. Myślę, że nie będzie przeszkód, żeby w przyszłości zrobić z niego coś innego, 
bo to jest przecież nasza decyzja, czy moja, czy naszych następców, ale będzie nasza, 
a wstawienie do Studium parkingu zamyka temat na kilka lat. Przy zmianie znowu Studium, 
gdyby miałoby być znów coś innego zaplanowane.” 
 
 Zabierając głos Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI powiedział, cytuję: 
„My patrzymy z perspektywą kilkunastu, albo kilkudziesięciu lat proponując tego typu 
zmiany. To nie oznacza wcale, że my wytniemy wszystkie drzewa i zbudujemy parking, 
przede wszystkim środków nie mamy na to.  
 Natomiast patrząc w daleką przyszłość na temat zagospodarowania tego terenu, 
parkingi będą potrzebne tam i w sposób naturalny możemy zrobić, że można zagospodarować 
ten teren jako parking w najbliższych kilku latach w części, którą pokazał Pan radny, w tym 
czerwonym trójkącie, a jak będą takie potrzeby to będziemy ten teren poszerzać i wycinać 
nawet drzewa, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja, jeżeli będziemy mieć finanse na to. Ale 
to jest perspektywa kilkudziesięciu lat, a nie najbliższych 2, 3 lat i żadnych drzew w tej chwili 
tam nie wycinamy.” 
 
 Głos zabrał radny Marek WASZKOWIAK. Powiedział, cytuję: „Panie 
przewodniczący, ja nie chcę kwestionować prawa kolegów z Komisji Infrastruktury do 
drobiazgowego dyskutowania, ale to są dwie komisje. Ja siedzę 2,5 godziny już, na szczęście 
mogę popracować sobie, ale chciałbym załatwić swoje sprawy i się potem okaże, że sprawy, 
dla których przyszedłem załatwimy w 15 minut, ponieważ koledzy pozostali będą zmęczeni. 
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Zacznijmy od spraw finansowych, bo jak nie będzie pieniędzy, to to wszystko nie będzie 
miało znaczenia. To może zmieńmy tę kolejność, bo szkoda po prostu czasu tych, którzy są 
tylko w Komisji Finansów.” 
 
 Odpowiadając Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Piotr KORYTKOWSKI 
stwierdził, że wie o co chodzi rademu, sprawy prywatne są istotne, ale radni chyba są 
przyzwyczajeni, że Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów trwają bardzo długo. 
 
 Radny Marek WASZKOWIAK odpowiedział, że zapisywał się do Komisji Finansów 
i musi chodzić na drugą komisję, do której się nie zapisywał, bo nie chciał. Radny prosił 
o wzięcie pod uwagę tej kwestii. 
 
 Kolejno Przewodniczący Komisji Infrastruktury oddał głos mieszkańcowi obecnemu 
na obradach komisji. 
 Pan Jan SUCHARSKI zabierając głos powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, jestem 
z ulicy Osada. Mamy taki problem, że w 2005 roku został uchwalony plan zagospodarowania 
przestrzennego naszej ulicy, bez zgody mieszkańców, nikt nie brał w tym udziału. Rzekomo 
były wyłożone dokumenty, szeroka była dyskusja z mieszkańcami od 2003 do 2005 roku. 
Nikt takiego czegoś nie potwierdza, a należy tutaj zauważyć, że my jesteśmy w większości 
rolnikami, Osada jest właśnie terenem rolniczym.  
 Szanowni Państwo ja tylko chciałem się odnieść w mojej sprawie, ale też są inne. 
W tym planie proszę Państwa mamy dwa sklepy spożywcze, jeden m.in. jest mój, ten sklep, 
który jest zaznaczony takim czerwonym znaczkiem, po prostu po obrysie budynku, po obrysie 
muru zewnętrznego. I ten budynek był budowany w 1992 roku dla dzieci, jako budynek 
mieszkalny. Tak się złożyło, że ten jeden budynek po GS-ie nie funkcjonował, 
przeznaczyliśmy go na sklep. Jest nadany numer tego budynku jako mieszkalnego, a drugi 
budynek jest jako budynek – zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług, drugi, który 
jest takimi paseczkami czerwonymi pokazany.  
 Dziwimy się dlaczego tak było, dostajemy od Państwa z Urzędu Miejskiego pisma, 
że powinniśmy wnosić jakieś zastrzeżenia w roku 2005-2006, no nie zachodziła taka potrzeba 
i chcemy ten budynek przeznaczyć dla córki z rodziną. Wydzielić działkę, bo jest możliwość 
taka, duży obszar i wydzielić i przekazać tę działkę, bo wiadomo, że ten sklep wcześniej czy 
później nie będzie funkcjonował, bo to jest mały sklepik, on jest na wynajmie i był pod tym 
kątem budowany. I teraz żaden z projektantów, nikt nie chce się podjąć tego budynku, bo 
chcieliśmy od strony wschodniej, chodziliśmy do Urzędu naście razy, u Pana prezydenta 
mieliśmy spotkania z Panią kierownik Sztubą i nie ma możliwości. Cały czas nie ma 
możliwości tego budynku, to jest w takim kształcie L, przód tego budynku od ulicy ma 
szerokość 6 metrów, nie ma możliwości jakoś go zrobić, żeby dwuspadowo było, jakoś ładnie 
wyglądał. Jest to płaski dach i chcieliśmy nadbudowę zrobić, zrobić klatkę schodową, 
kotłownię, jeśli sklep jest jeden niechby funkcjonował.  
 Pani kierownik Sztuba od 2016 roku nie wyraża zgody, że może być tylko budynek 
handlowo-usługowy, bez dopuszczenia go na mieszkaniówkę. Są tutaj w Koninie, Nowym, 
Starym, na dole są sklepy, u góry, są domki jednorodzinne, też są i dlaczego tak się dzieje nie 
wiemy, jesteśmy troszeczkę rozczarowani tą sytuacją.  
 Szanowni Państwo mówi się na temat Osady, to nie jest teren zalewowy, tylko tak 
przyjęte jest, tak się powtarza od 1962 roku, to były uchwały zmieniane przez radę miasta, 
znoszone były. Jest teren zalewowy od strony wału w kierunku rzeki Warty, do skarpy 
właśnie Nowego Konina. Ja Państwu pokażę, zresztą bardzo przykro jest, że podpisuje Pan 
zastępca prezydenta tutaj obecny pisma do nas, że na Osadzie nie prowadzi się żadnych 
budów domów. Ja Państwu pokażę, od 2005 roku właśnie pisze Pan zastępca, że takie coś nie 
ma miejsca. Niestety budują się te budynki, są piękne budynki, piękny teren, to jest blisko 
Konina, atrakcyjny. My chcemy tam mieszkać, mamy te grunty, działki po rodzicach, 
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po dziadkach i my nie chcemy nic zmieniać. Proponuje się nam gdzieś kupno, rozbiórki 
budynków, itd. Po co to robić? 
 I mam serdeczną prośbę do Pani kierownik żeby zmieniła zdanie i chociaż mam tę 
działkę między domem, a tym sklepem od ulicy 30 arów, żeby troszeczkę, bo nie ma szans 
żeby ten budynek coś dobudować. Cały czas jest, chociaż 1/3 zwiększyć ten obszar, żeby 
można było garaż pobudować, jakiś budynek gospodarczy, wiadomo jak to powinno 
wyglądać.  
 Byliśmy m.in., bo bardzo „kulała” sprawa u prezydentów, byliśmy m.in. u Pana 
przewodniczącego Rady Miasta 21 listopada 2016 roku i on też był zdziwiony dlaczego tak 
się dzieje, że widzi błąd, projektant popełnił błąd. Zresztą Pani Sztuba mówiła, że naprawi ten 
błąd. To nie ma grafików, to nie ma pracowników do tego i nie będzie zmieniony.  
 Proszę Państwa pewnie, że każdy błędy popełnia, ale należy się przyznać do tych 
błędów, przecież nikt nie jest Alfą i Omegą. I my popełniamy i w urzędach, ale jeśli zgłaszam 
od 2015 roku proszę Państwa błąd w planie, to należałoby ten błąd poprawić, bo przecież 
kobieta, która mieszka w posesji 18 ma wrysowane zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z dopuszczeniem usług. To jest osoba starsza, 70-letnia, ona nigdy nie miała takich usług i nie 
będzie miała. Jest wrysowane, można pokazać gdzie ci właściciele firm prywatnych też są tak 
zaznaczeni i ten sklep ten nasz również na czerwono wymalowany, też budzi jakieś 
zastrzeżenia. 
 Tak że bym bardzo prosił Panów, bo był Pan prezydent przychylny, mieliśmy ponad 
10 spotkań. Ja przyjeżdżam z zagranicy specjalnie, bo pracuję za granicą, nawet na to 
dzisiejsze spotkanie prosił mnie Pan przewodniczący Rady Miasta żeby być, bo to jest ważna 
sprawa. Dla nas bardzo ważna, dla dzieci szczególnie, zabiera się szansę młodym ludziom 
w rozbudowie. My nie chcemy z urzędu nic, żadnych dotacji, pieniędzy, tylko pomóżcie nam. 
Świstek, to jest tak głupia sprawa, błaha sprawa, przecież my nic nie chcemy. Serce boli, 
że dzieci muszą szukać za granicą, gdzie jest gmina Krzymów, Zalesie za Osadą i tam dzieci 
nasze szukają działek. I sobie Państwo wyobraźcie, że przez taką upartość ze strony 
architektury, Pani kierownik szczególnie, bo tylko ona dyryguje tymi sprawami. Bardzo to 
jest przykre, że człowiek ma 3 hektary ziemi przy samej ulicy, pisze o dwie zabudowy, dla 
siostry i dla siebie, wyobraźcie sobie Państwo, że odmawia mu się. Dlatego tu bardzo mądrze 
jeden z radnych powiedział, że dlaczego nie są ludzie informowani jeśli jest ich sprawa 
rozpatrywana? Tak samo nasza. Zięć jakby tutaj nie był w marcu, również by poszło 
napisane, jaki problem napisać negatywnie w rubryce – rozpatrzono negatywnie, bo na pewno 
Panowie nie jesteście przeciwko takim sprawom.  
 Jeszcze wrócę do tego rolnika, który tą ziemię sprzedał, 3 hektary ponad ziemi na 
Osadzie, z uwagi na to, że mu odmówiono tych działek, żeby wydzielił sobie, za 110 tysięcy. 
Za granicą na Zalesiu 30 arów kosztuje 100 tysięcy. Czy to nie jest krzywda dla człowieka? 
Wielka to jest krzywda i proszę bardzo Panowie zobaczcie jakie na Osadzie domy są 
budowane (przekazał radnym zdjęcia). Milion złotych w tym roku był sprzedany budynek, 
który był wybudowany po 2005 roku.  
 Dużo budynków się buduje, ale nie wiem z jakiego powodu, my nie możemy. 
Budynek, który stoi cały czas, tylko kwestia rozbudowy, a nawet będzie zlikwidowany, nie 
możemy, bo Pani kierownik ma taki kaprys, a nie inny. Przepraszam za zdenerwowanie, ale 
musiałem to powiedzieć, bo jak długo można czekać. 
 Tutaj mam wyrysowane na zielono, po budynku tylko mogę po prostu, nie mogę nic 
wejść w rozbudowę. Tak bym prosił.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury powiedział, cytuję: „Rozumiemy. Krótko 
rzecz biorąc Pański wniosek został w połowie rozpatrzony pozytywnie, to znaczy 
dopuszczono rozbudowę, ale tylko w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
natomiast nie ma zezwolenia na mieszkaniówkę, a argumentacja ze strony miasta jest taka, że 
jest to teren zalewowy. I niestety jest to przykre, że miasto uwiązało na siebie jakby bat, że 
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ten teren został objęty planem zagospodarowania przestrzennego i w takim przypadku 
niestety jest mały problem.” 
 
 Pan Jan SUCHARSKI dodał, cytuję: „Jeszcze słowo. Nie może być jako teren 
zalewowy, bo przecież budynki się budują. Zresztą w październiku 2017 Pani kierownik 
Sztuba zadzwoniła do mnie i mówi, że ona z projektantami ustaliła, doszła do wniosku, 
że możemy, wyraża zgodę na pobudowanie budynku za budynkiem gospodarczym, nowego 
domu. Ale jaki to jest sens jeśli jest budynek, który jest gotowy, tylko kwestia dobudowania, 
zmiany dachu i jest spokój, to nie ma sensu. Ja mam tam budynek gospodarczy, ja mogę 
przerobić na budynek mieszkalny, bo jest tak budowany, a po drugie nie mam fizycznej 
możliwości dojazdu z tyłu budynku, to jest nieprawdopodobne.  
 Ja jestem po dwóch operacjach, jak prosiłem Panią kierownik i Pana prezydenta, który 
był przychylny, żeby dobudować do domu, bo mamy piętrowy dom, żeby nie wchodzić na 
piętro do sypialni, kawałek sypialenki, nie nie mogę, bo jest niezachowana równowaga 
budynków poziomo do zieleni. Ja mam tyle zieleni poza tym budynkiem, poza tym 
wygrodzeniem, że nie ma kto obrabiać.” 
 
 Kolejno o głos poprosił radny Michał KOTLARSKI. Powiedział, cytuję: „Ja mam 
wrażenie, że to jest tak jak z innymi sprawami, kwestia czyjejś złej woli, ktoś się po prostu 
uparł w tej sprawie. I myślę, że sprawa jest na tyle błaha, że moglibyśmy okazać na tyle 
dobrej woli jako rada, podjąć to stanowisko i przychylić się do Pańskiego wniosku, tym 
bardziej mając na względzie to jak relatywizuje się ta rzeczywistość, choćby w przypadku np. 
Pociejewa. Szanowni Państwo, tam też jest teren zalewowy, co prawda woda 100-letnia, ale 
jakoś dostosowuje się ten plan zagospodarowania przestrzennego tak, żeby mogły być tam 
najróżniejsze „fajerwerki”, nikomu się nie chce robić problemów.  
 Co to jest za różnica czy rozmawiamy z jednym mieszkańcem, który ma problem bo 
chciałby rozbudować swój dom, czy z wielkim przedsiębiorcą, który chciałby postawić w tym 
miejscu jakąś dużą inwestycję. To jest tylko kwestia dobrej woli i tego, żeby ktoś chciał 
wytężyć swój umysł i dostosować to prawo tak, żeby wszyscy w tej sytuacji byli szczęśliwi. 
Taka jest moja konkluzja i wzywam Radę Miasta do tego, żeby przychyliła się do tego 
wniosku.” 
 
 Radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „To jest już druga sprawa związana 
z mieszkańcami Osady, gdzie właściwie przedstawiona sprawa tutaj przez Pana napawa 
jakimś takim wielkim niezadowoleniem. I uważam, że jako Rada Miasta powinniśmy tutaj 
wyjść naprzeciw, żeby ten problem rozwiązać, bo przedstawiona przez Pana sytuacja 
właściwie jest pewnym zawstydzeniem dla nas, że nie potrafimy tutaj rozwiązać problemu, 
który właściwie chyba z błahych powodów jest załatwiany odmownie.  
 Ja mam taką propozycję, żebyśmy w związku z tym, że już mieliśmy przekazaną 
skargę mieszkańców osiedla Osada na zaprojektowanie kanalizacji sanitarno-deszczowej 
z krzywdą dla mieszkańca Osady, żeby połączyć te dwie sprawy i żebyśmy zrobili tam 
komisję wyjazdową, bo właściwie rozpatrując to na podstawie dokumentów, mapy, czy 
przypuśćmy chociażby teraz, żeby wyciągnąć wnioski z przedstawionej sytuacji przez Pana, 
tak jak i cytowane odpowiedzi urzędnicze, one nie przybliżają nas do rozwiązania tego 
problemu. A powinniśmy dołożyć starań, żeby ten problem rozwiązać i to pozytywnie dla 
mieszkańców, tym bardziej, że przecież w ostatnim czasie przeznaczamy pieniądze na 
inwestycję na tym terenie, a blokujemy nie tylko rozwój, ale blokujemy ludziom to 
przywiązanie do terenu, z którym są związani, gdzie mieszkają i chcieliby tam mieszkać. 
Więc jeżeli ze względów prawnych, że to jest teren zalewowy, odpowiedź urzędnicza jest 
negatywna, czy nie znalazłoby się Panie prezydencie jakieś rozwiązanie pośrednie, żeby na 
własną odpowiedzialność mieszkańcy mogli coś takiego, taką inwestycję wznieść. Tym 
bardziej, że ten obiekt już jest?” 
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 Następnie głos zabrał radny Jakub ELTMAN, cytuję: „W sumie Pan Jan wyręczył 
mnie w tym o co chciałem zapytać, bo nie rozumiem właśnie w czym jest przeszkoda 
możliwości budowy na tym terenie i rozumiem, że to się wiąże właśnie z kwestią jakichś 
ubezpieczeń, itd. Czy jest możliwość odstępstwa od tego, że miasto nie bierze za to 
odpowiedzialności, że mieszkaniec buduje się tam na własną odpowiedzialność? Czy są 
jakieś rozwiązania prawne, skoro gmina sąsiednia potrafi, pozwala na budowę tego, dlaczego 
Konin nie? Kiedyś na komisji usłyszeliśmy argumentację, że nie wydamy zgody dopóki na 
pozostałych terenach są wolne miejsca pod zabudowę. Ale uważam, że te tereny pod pewnym 
względem są bardziej atrakcyjne niż pozostałe tereny gdzie jest możliwość tej zabudowy 
i warto je wykorzystać.  
 Poza tym ostatnio w mediach pojawił się też ciekawy materiał filmowy na temat 
takich właśnie osiedli bardzo odrzuconych, Gosławice m.in., Janów i też właśnie Osada. 
Ja myślę, że to jest ważny problem taki społeczny i dla miasta jak te osiedla aktywizować 
i przyłączać do dużych aglomeracji. 
 Padało słowo na temat budowy ścieżek rowerowych, mamy kostkę, która została 
z nich zdjęta. Dlaczego nie zainwestować tej kostki i przełożyć na te osiedla gdzie są większe 
potrzeby, a które w pewnej kwestii wydają się jakby zapomniane przez władze. 
 Pomysł tej wyjazdowej komisji uważam za bardzo dobry, tylko w chwili obecnej jest 
bardzo ciężko przejechać drogą do Osady, która jest bardzo dziurawa i w trakcie remontu, 
inwestycji, mam nadzieję.” 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK powiedział, cytuję: „Pana Sucharskiego poznałem 
kilka lat temu kiedy składałem wniosek na kanalizację na Osadzie, która jest realizowana 
i chcę powiedzieć, że temat tych terenów zalewowych też już był tutaj poruszany na radzie. 
 Odbyło się niedawno spotkanie na Osadzie, z tego co wiem wszyscy członkowie 
Komisji Infrastruktury byli zaproszeni i byłem ja i chcę powiedzieć, że ten budynek tego 
sklepu, o którym mówi Pan Sucharski uważam, że jeżeli był budowany ten budynek jako 
obiekt mieszkalny, ale z różnych powodów jednak nie został dokończony i powstał tam sklep, 
ale był budowany jako budynek mieszkalny, to mieszkaniec osiedla Osada powinien mieć 
możliwość aby ten budynek rozbudować, mówię teraz o przypadku indywidualnym. I być 
może to, że Osada dostała w końcu tą kanalizację, po wielu latach, a chcę przypomnieć ona 
jest w promieniu około kilometra od Ratusza, to to, że dostała kanalizację to już była jakaś 
„jaskółka” z naszej strony, że zaczynamy ten teren traktować normalnie, rozwojowo. Więc 
myślę, że gdybyśmy zaczęli od przypadku Pana Sucharskiego i pozwolili mu rozbudować 
budynek, który stoi przy samej drodze, na terenie, który nie jest zalewowym, budynki są 
o wiele, wiele dalej przy wale i nie ma jakichś większych problemów, chyba że by się musiała 
naprawdę powódź 100-lecia wydarzyć, pozwolenie na rozbudowę tego właśnie budynku, jak 
mam go na zdjęciu na laptopie, szkoda że nie zdążyłem z tego zrobić print screen, tak ja 
z tego parkingu, byłoby taką „jaskółką”, która by pozwoliła może odblokować te tereny. 
To są naprawdę ciekawe tereny, z tym że rzeczywiście dochodzi kwestia tej 
odpowiedzialności i kto ją na siebie weźmie. Wójt gminy Krzymów nie ma z tym problemów 
i na wschód od Osady są piękne osiedla, przepiękne budynki, a my blokujemy.  
 Pewnie, że mamy w Koninie dużo terenów pod zabudowę, ale jeżeli jest wolność 
działania, a nie jesteśmy jeszcze państwem opresyjnym, które wskazuje obywatelowi gdzie 
ma się osiedlać, to powinniśmy pozwolić tym ludziom, tym mieszkańcom Konina na to, tak 
jak mówili moi przedmówcy, żeby mieli możliwość rozbudowy.   
 Myślę, że jeżeli jesteśmy w Komisji Infrastruktury to każdy z nas mógł ten temat 
poznać już troszeczkę wcześniej, ale nigdy nie jest za późno, lepiej późno niż nigdy i zróbmy 
taką komisję, z tym że pytanie jak to rozwiążemy dzisiaj, bo dzisiaj sprawa stoi indywidualna 
Pana Sucharskiego. Ja jestem absolutnie za, ale wierzcie mi Państwo, że jest więcej takich 
osób i pomyślcie o tym jak my wyglądamy w momencie kiedy tyle ludzi, nie wiem Pani 
kierownik, czy oni bez pozwolenia rozbudowują się? Tu jest naprawdę kilka „grubych 
przykładów” tego, że się ludzie pobudowali. Te ksera, które Pan Sucharski pokazał.” 
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 Kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, cytuję: „Tutaj w załączniku macie 
Państwo wyrys z miejscowego planu i macie brązowe plamy, które wyznaczają tereny pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Czyli są wyznaczone tereny i może inwestor uzyskać 
pozwolenie na budowę.  
 Tak samo to co powiedział Pan Sucharski, w terenie zabudowy zagrodowej, też może 
jeszcze wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, mały, ale może, oczywiście też tak 
gospodarując swoim terenem na tym RN, żeby było tyle biologicznie czynnej, czyli 
zmniejszenie utwardzenia, żeby tam mógł powstać budynek mieszkalny.  
 Ale tak jak Pan Sucharski mówi, on nie chce budować domku jednorodzinnego dla 
syna na terenie zabudowy zagrodowej, on chce zmienić przeznaczenie działki na zabudowę 
mieszkaniową całej działki.” 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ale chce rozbudować budynek, który już 
jest, podwyższyć.” 
 
 Kontynuując Małgorzata SZTUBA: „Mieszkańcy, którzy chcieliby się tam budować, 
to są wszyscy, którzy mają własności nieruchomości na Osadzie. Jeżeli dajemy jednemu, 
to należy wziąć pod uwagę, że kolejnemu, czyli wszystkim, jak mamy wszystkich równo 
traktować, to równo traktować.  
 Narazie mamy ograniczoną zabudowę, bo taka była intencja tego planu, który 
powstawał, zaadaptowanie tego co tam jest, bo jest to teren od dawna zalewowy. W 2007 
roku, 2010 było tam zalanie. Na tych rysunkach widać jak właściciele budują i wynoszą, 
nasypują, czyli sami już sytuują ten budynek wyżej niż jest istniejący teren, czyli wiedzą, że 
może wodą podpływać i wysoko jest poziom wody, są tego świadomi. 
 Mają niektóre tereny przeznaczone pod zabudowę i ponosimy to ryzyko, że w tamtym 
czasie ten plan został uchwalony i jak będzie zalanie, to wystąpią o odszkodowanie. Ale 
mówiąc „tak” teraz na kolejną zabudowę ponosimy ryzyko, że będą to kolejne roszczenia 
i odszkodowania i pytania o drogę, o oświetleniem, o uzbrojenie i także odszkodowania 
w przypadku zalania.  
 W 2010 roku tam byłam był wysoki stan wody, w 2007 koleżanka była świadoma 
i dlatego też broni tego terenu przed wprowadzeniem dzisiaj zabudowy mieszkaniowej, 
bo widziała jak tam był wysoko poziom wody.  
 Dzisiaj też się trochę obniżył przez ten zbiornik retencyjny, który jest przy 
Warszawskiej, ale to nie jest na zawsze i na długo. Jeżeli umniejszy się nam teren zabudowy 
mieszkaniowej, skonsumujemy to co mamy, nie widzę nic na przeszkodzie, żeby czynić 
kroki, rozważać tak jak powiedział radny Lipiński, może jakiś ścianki szczelne od wału, ale 
miast musi być stać, żeby wykonać. Musimy wziąć pod uwagę, że to będą skutki finansowe 
opracowania miejscowego planu, dopuszczenia dodatkowej zabudowy mieszkaniowej.” 
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK: „Więc być może sprawa Pana Sucharskiego będzie 
katalizatorem jakichś większych zmian, ale może na tę chwilę zadecydowalibyśmy, czy 
pozwolimy Panu Sucharskiemu na tę rozbudowę. Mówię, że jeżeli miał budynek zbudowany 
jako mieszkalny, z tego co deklaruje, to dlaczego nie mielibyśmy mu pozwolić go 
nadbudować, tego nie rozumiem? Przywrócić mu po prostu funkcję mieszkalną.” 
 
 Z-ca Prezydenta Miasta Sebastian ŁUKASZAWSKI powiedział, cytuję: „Pani 
kierownik Sztuba dość szczegółowo wskazała na to jakie są powody. Tak naprawdę to, że Pan 
mówi, że Pan był u prezydenta Nowickiego, Pan prezydent się zgadzał, ja odpisałem Panu, bo 
moja pieczątka jest pod pismem, to chciałem Pana zapewnić, że my nie podejmujemy 
samodzielnie decyzji, bez konsultacji z prezydentem i bez oparcia się o stan prawny. A tutaj 
jest kwestia stanu prawnego i jeżeli byśmy się zgodzili na taka rozbudowę, narazilibyśmy 
miasto na możliwość przyszłych odszkodowań, tego nie jestem w stanie w żaden sposób 
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wyłączyć, żebyśmy nie byli odpowiedzialni i to jest ta kwestia jedynie. Natomiast 
mieszkańcy, którzy budują domy w innych miejscach, to budują zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, który był wtedy uchwalany. Ja nie wnikam do tego w jaki 
sposób był uchwalany, natomiast my bazujemy na aktualnej mapie powodziowej, ona jest 
taka a nie inna, podejmujemy decyzje w oparciu o ten stan prawny, o tę wiedzę, którą 
aktualnie mamy.” 
 
 Pan Jan SUCHARSKI dodał, cytuję: „Budynek jest pobudowany jako mieszkalny 
i budynki się budują. I proszę Państwa nie jest prawdą, to nie jest teren zalewowy. My w tej 
chwili oczekujemy z Urzędu Wojewódzkiego od wojewody i prezesa Polskich Wód 
określenia się na temat naszego rejonu. Jeśli otrzymamy pozytywną odpowiedź, bo my mamy 
w pismach prezydenta Nowickiego, że te uchwały, które były wcześniejsze, są odwołane. 
Mamy w tej chwili, jest wał przeciwpowodziowy wzmocniony ławą, większe zagrożenie jest 
od strony kładki w kierunku ulicy Zofii Urbanowskiej, jak Osada.  
 Wójt gminy Krzymów, jesteśmy z nim w kontakcie cały czas, nigdy by nie wyraził 
zgody, tym bardziej on mieszka w Szczepidle, podpisywać pozwolenia na rozbudowę, 
naprawdę to jest nieprawdopodobne, tylko to urzędnicy powielają od lat 60-tych cały czas. 
Czekamy za wykładnią prawniczą i będą pozwy zbiorowe z Osady, bo nie tylko ja jestem 
w takiej sytuacji, ale są jeszcze inni.  
 Proszę Państwa ja jeszcze krótko powiem na temat kanalizacji, bo tu jest Pani Małek 
m.in. Proszę Państwa to, co PWiK wyprawia na Osadzie, to znaczy z projektem, to się 
w głowie nie mieści, ta firma nie powinna istnieć przede wszystkim. Proszę Państwa 
5 przepompowni jest pobudowanych na Osadzie, 2 przepompownie są, główna 
przepompownia jest na działce miasta, druga przepompownia również jest na działce miasta 
pobudowana, są 3 jeszcze. M.in. usytuowano przepompownię PS1, która się nazywa, 
pokazując mi mapkę, to właśnie przy tym sklepie, 6 metrów dzieli droga polna szwagra, 
dojazdowa, od posesji, 6 metrów. Pan prezes Szymczak z PWiKu do Pana prezydenta na 
skargę, którą napisaliśmy, napisał, że jest 9,90 odległości od przepompowni od najbliższego 
okna tego sklepu. Absolutnie, jest 6 metrów od najbliższego okna, bo wziął okno, któreś tam 
z kolei, drugie, czy trzecie. Trzy przepompownie i wszystkie są sporne. ” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury przerwał wypowiedź, zwracając uwagę, 
że dotyczy to zupełnie innej sprawy.   
 
 Radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Ja mam pytanie do Pana Sucharskiego, 
czy ten dom Wasz w trakcie powodzi był zalany?” 
 
 Pan Jan SUCHARSKI dopowiedział, że nie. Dom był wybudowany w 1992 roku i nie 
był nigdy zalany. 
 
 Następnie głos zabrał radny Sławomir LACHOWICZ. Powiedział, cytuję: 
„Ja pamiętam ten teren jak on był zalewowy, to był rok chyba 1979 jak była wielka powódź, 
ale od momentu powstania zbiornika Jeziorsko już żadnej powodzi nie było i żadna powódź 
nie grozi. Także uważam, że ten teren powinien być w ogóle inaczej zakwalifikowany.” 
 
 Radny Jakub ELTMAN powiedział, cytuję: „Chciałbym uzyskać odpowiedź na 
pytanie, czy istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą, która tam wybuduje dom 
a miastem, żeby ta osoba która buduje dom i może być pokrzywdzona w wyniku powodzi, nie 
rościła żadnych roszczeń względem miasta, nie miała powodu do ubezpieczenia? Czy jest 
możliwość prawna aby takie coś istniało?”  
 
 Pani kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, nie 
ma podstaw prawnych i taka umowa nie byłaby wiążąca dla strony. 
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 Zabierając głos radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Ja wiem, że wszyscy 
chcemy być bardzo pro obywatelscy i ja to rozumiem. Tylko jeszcze raz przypomnę 
Szanowni Państwo, być może to jest trochę „łyżka dziegciu do tego wiadra miodu”, który tu 
się rozlał pro obywatelskiego, ja też jestem naprawdę pro obywatelski, tylko Szanowni 
Państwo pamiętajcie, że to wy stanowicie prawo, to my wszyscy stanowimy prawo 
miejscowe, takie otrzymaliśmy kompetencje, do tego zostaliśmy wybrani. Naprawdę 
uważajmy na to, czy robimy wyjątek od prawa, które uchwaliliśmy, bardzo o to proszę. 
I z całym szacunkiem do tego co Pan tu przedstawia, naprawdę rozumiem też Pana 
argumenty. Trudno odnosić się do gminy Krzymów, która działała zupełnie w innym 
porządku prawnym, naprawdę. My wydajemy pozwolenia na budowę, oni decyzje o 
warunkach zabudowy. Tak jest stanowione prawo w Polsce i my tego nie zmienimy, ani Pan, 
ani my tutaj. Rząd próbował, jeden, drugi, komisja kodyfikacyjna powstała, żeby powstał, 
mówił o tym profesor Niewiadomski, który uczył mnie właśnie tych rzeczy.  
 Możemy się obrażać na tę rzeczywistość, tylko jesteście tu też radni, być może są tu 
również wśród was, którzy stanowili to prawo. Naprawdę uważajmy na to co robimy, bo za 
chwilę i naprawdę staram się wyłączyć te Pana sprawy, bo być może jeśli Pani kierownik 
powie, że jest taka możliwość tego ustępstwa, to powinniśmy się na to zgodzić, ale naprawdę 
nie podważajmy decyzji prawnych i naszych i każdych, bo kto ma tego prawa pilnować jeśli 
nie my? Bo dzisiaj, jeśli sprawa nas nie dotyczy bezpośrednio, naszych sąsiadów, to łatwo 
trochę powiedzieć, że my tutaj działamy pro obywatelsko i zgodzić się na pewną rzecz, ale 
takich przykładów są tysiące. Dzisiaj na jednej stronie ulicy mieszkańcy budują, np. na 
Międzylesiu, budują z płaskim dachem, a na drugiej pan przychodzi do Urzędu Miejskiego, 
składa wniosek o pozwolenie na budowę i dostaje odmowę i jest obrażony, bo w planie 
miejscowym jest dach dwuspadowy.  
 Ale to po co my przystępujemy do tych wszystkich uchwaleń, ustaleń, po co nam 
Studium w takim razie, po co nam całe te miejscowe plany? To może zostawmy, puśćmy to 
wszystko jako swobodę architektoniczną, jeden niech buduje ośmiopiętrowy. Przed chwilą 
dyskutujemy o wysokości elewacji, to po co dyskutujemy? 
 Szanowni Państwo, albo my będziemy pilnować prawa, albo nikt już tego nie będzie 
robił. O to tylko apeluję, o pewien rozsądek. Naprawdę wyłączając sprawę Pana, żebyśmy też 
pomyśleli zdroworozsądkowo. 
 Jeżeli Pani kierownik powie mi, że tam jest wybudowane na terenie takim jak Pan 
i plan miejscowy był taki sam jak u Pana i ktoś zbudował ten dom, to albo Pani podlega 
dyscyplinie, karze, wydała pozwolenie na budowę, albo ten pan buduje samowolnie, taka jest 
rzeczywistość.  
 Dlatego moje pytanie teraz do Pani kierownik, po tym krótkim apelu. Moje pytanie, 
czy domy, które przedstawia tutaj Pan na zdjęciach są budowane zgodnie z pozwoleniem na 
budowę i zgodnie z prawem? To pierwsze pytanie. 
 Drugie pytanie, czy jest jakakolwiek możliwość prawna by spełnić Pana postulaty 
i rzeczywiście tej pomocy jakoś Panu udzielić?” 
 
 Kierownik Małgorzata SZTUBA odpowiedziała, cytuję: „Żeby odpowiedzieć 
na pierwsze pytanie, to musiałabym wiedzieć o jakie i gdzie domy chodzi, przy jakiej ulicy, 
na jakiej nieruchomości, zweryfikować to w rejestrach, bo nie pamiętam. Były wydawane 
pozwolenia na budowę osiedlu Osada, tak jak Państwu wskazałam, zresztą Państwo 
widzieliście na wyrysie z planu, są brązowe plamy, które wyznaczają takie miejsca 
i zabudowa zagrodowa i zabudowa jednorodzinna, że można tam budować, więc 
prawdopodobnie były tam te wnioski. Tym bardziej, że plan tak jak Pan Sucharski zauważył 
plan obowiązuje od roku 2005, czyli by trzeba sprawdzić rejestry od 2005 roku, gdyż 
pozwolenia na budowę od jakiegoś czasu jest tak długo ważne, aż nie ma przerwy trzech lat.  
 (Pytanie poza mikrofonem zadał radny Witold Nowak)  
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 Przykładem na takie pytanie jest przykład Pana Kosztera, wszyscy znamy tę sytuację, 
więc biorąc dobrą wolę innych mieszkańców zakładam, że nie, ale musiałabym sprawdzić 
o jaką inwestycję Pan pyta, mogę zweryfikować rejestry i powiedzieć jakie były udzielone 
pozwolenia na budowę, na jakiej nieruchomości. 
 I można jeszcze to zweryfikować z nadzorem budowlanym, czy zostało zgłoszone 
rozpoczęcie, możemy przejechać się w teren sprawdzić, czy realizowana jest na tej działce 
budowa.” 
 
 Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI powiedział, cytuję: „Zobowiążę radcę 
prawnego, żeby przygotował opinię do tego, czy jest jakakolwiek możliwość prawna, 
jakakolwiek konstrukcja prawna, która wyłączy odpowiedzialność miasta w przypadku 
zalania tamtych terenów. Jeżeli jest taka, to otrzymacie Państwo dokładnie konstrukcję 
i również poinformujemy Pana.  
 Natomiast nie obiecuję, że to będzie do jutrzejszej sesji, bo radca potrzebuje kilku dni, 
ale otrzymacie Państwo na swoje skrzynki e-mail pełną opinię prawną. I myślę, że to 
rozwiąże te wszystkie dyskusje, bo my nie działamy proszę Państwa tak, że chcemy Panu 
przeszkodzić, a innym mieszkańcom pozwalamy coś robić, tylko działamy na zasadzie 
pewnych konstrukcji prawnych. Nie możemy narażać interesu miasta i pieniędzy publicznych 
w przypadku kiedy spodziewamy się, że w przypadku zalania Pan może zwrócić się do miasta 
o wypłatę odszkodowania. Dlatego, że to są środki publiczne i radni też moim zdaniem nie 
mogą takich decyzji powodować, natomiast jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość prawna, 
to tak zrobimy. 
 Z drugiej strony chcę powiedzieć, że jeżeli ta mapa powodziowa ulegnie zmianie, to 
sprawa przestaje być aktualna i wtedy również wyrazimy Panu zgodę na taką zabudowę jaką 
Pan wnioskuje.” 
 
 Radny Jan MAJDZIŃSKI powiedział, cytuję: „Ja chciałem podziękować Panu 
prezydentowi za tą odpowiedź, częściowo uprzedził mnie co do zabrania głosu. Ja się czuję 
trochę poniewierany tymi połajankami, jakie usłyszałem od Pana radnego Witolda Nowaka, 
który nas poucza odnośnie wypowiedzi, które zostały skierowane. Szanowni Państwo, 
ja apelowałem tylko o pochylenie się nad problemem, bo jeżeli Pan Sucharski oświadcza, że 
przeżył dwa razy powódź i nigdy ta posesja nie była zalana, to aż się ciśnie wniosek, żeby 
pochylić się nad tym tematem i wyjaśnić, czy to jest faktycznie teren zalewowy, czy nie jest, 
czy istnieje tam zagrożenie dalej, czy nie.  
 Zresztą uwypuklił ten problem tak samo Pan Lachowicz, powołując się na ostatnie 
lata, gdzie tych powodzi właściwie już nie ma ze względu na zbiornik w Jeziorsku. I uważam, 
że Panie radny Nowak, nie powinien Pan mieć pretensji o to, że my staramy się ten problem 
rozwiązać w jakiś sposób kompromisowo.” 
 
 Radny Witold NOWAK powiedział, cytuję: „Panie radny Janie Majdziński ja nie mam 
pretensji, proszę nie odbierać mojego głosu jako połajanki, tylko raczej żebyśmy się 
zastanowili również nad tym poważnie, nad tym co robimy, zgodnie z prawem, czy nie 
z prawem. Chodziło mi o to, że to my też stanowimy to prawo i żebyśmy nie zaprzeczali sami 
sobie. Jeśli odebrał Pan to jako połajankę, to bardzo przepraszam, mój ton ani nie był 
kierowany do Pana, ani do żadnego z Państwa jako połajanka, bardziej jako głos rozsądku.” 
 
 Następnie głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Ja się chciałem tylko 
dopytać, bo jeżeli ta mapa zalewowa jest w jakiś sposób, jeśli chodzi o Osadę, nieaktualna, 
albo nam wydaje się być nieaktualna, to czy my jako miasto wnioskujemy do odpowiednich 
organów np. o aktualizację takiej mapy?” 
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 Kierownik Wydz. UA odpowiedziała, cytuję: „Mapy zostały opracowane przez 
właściwe ministerstwo i na stronie opublikowane. Także one nie są na nasz wniosek 
aktualizowane, tylko są z mocy ustawy – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.” 
 
 O głos poprosił radny Wiesław WANJAS. Powiedział, cytuję: „Niejako kontrując 
wystąpienie radnego Witolda Nowaka. Słuchajcie Państwo już żeście zapomnieli o tym, że 
póki mamy zbiornik Jeziorsko jest dobrze, ale zbiornik Jeziorsko jest tylko częściowym 
zabezpieczeniem. Przypomnijcie sobie 2010 rok, kto był marszałkiem, kto był wojewodą, 
jakie były decyzje. Jeżeli pójdzie fala uderzeniowa, to pójdzie fala uderzeniowa w ten sposób, 
że pierwsza padnie Golina, drugi padnie Konin, a Poznań będzie chroniony i nic, ani nikt tej 
kolejności nie zmieni i musicie mieć to w świadomości.  
 Ja się zgadzam z radnym Sławomirem Lachowiczem, bo w byłem 1979, czy w 1980 
roku jak była powódź w Płocku i była powódź, Pan na pewno zna, Rybicki Mieczysław to był 
nasz pracownik huty, my żeśmy szli tu z wału z ulicy Warszawskiej po lodzie, ponad 1,5 
metra był lód i woda zamarznięta i to była ostatnia powódź. Ale pamiętajcie jeszcze o tym, że 
coś takiego istnieje, to nie było tak dawno, to było 8 lat temu. Mieliśmy swojego wojewodę 
i wojewoda na nasze pytania dlaczego my, a nie Poznań, to mówił – nie, bo jest taka 
kolejność. I o tym musimy pamiętać też proszę Państwa. 
 Albo jeszcze przypomnę to, co powiedział mi kolega Cieślak. Proszę Państwa Niemcy 
w okresie międzywojennym Kazanów, dzielnica Wrocławia, powiedzieli, że nie wolno tam 
ani jednego bloku wybudować ponieważ to jest teren zalewowy. To co tam, budować! 
Rosjanie wybudowali na 100 tysięcy osiedle i zalało. Dlatego przy tych wszystkich 
rozważaniach bierzmy poprawkę, że przyroda ma to do siebie, że czasami potrafi 
zaskakiwać.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury radny Piotr KORYTKOWKI podsumowując 
dyskusje powiedział, cytuję: „Jest to bardzo ważny dokument dla naszego samorządu. Czy są 
jeszcze jakieś zgłoszenia, konkretne wnioski, bo tutaj były oczekiwania i wypowiedzi?” 
 
 Głos zabrał radny Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: „Odnośnie punktu 8, tego 
parkingu za lasem komunalnym przy ulicy Marii Dąbrowskiej, jak wnioskuję o zmianę 
i zmniejszenie tego terenu o tę odległość, którą przekazałem na zdjęciu, które wyrysowałem, 
aby nie przeznaczać całego tego terenu pod parking, tylko jeszcze tę połowę zostawić na 
tereny zielone takie jak teraz, a częściowo na parking. W przyszłości można to w każdej 
chwili powiększyć.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwrócił radnemu uwagę, że taka propozycja 
wiąże się ze skutkami wieloletniego działania, a to co jest proponowane nie rodzi żadnego 
zagrożenia. Poprosił o ostrożne formułowanie wnioski.  
 
 Radny Tomasz Andrzej NOWAK wycofał wniosek. 
 
 Radny Sławomir LACHOWICZ powiedział, cytuję: „Szkoda, że radny Tomasz 
Nowak wycofał wniosek, bo ja miałem takie pytanie, żebyśmy wiedzieli ile nam jest 
potrzebnych miejsc parkingowych, a to jest łatwo wyliczyć, a dopiero wtedy zacznijmy od 
powierzchni, którą radny wyrysował.” 
 
 Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwrócił uwagę, że to nie jest plan 
zagospodarowania przestrzennego, jest to Studium i radni muszą wiedzieć nad jakim 
dokumentem głosują.  
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.    
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KOMISJA INFRASTRUKTURY w głosowaniu - 6 radnych „za”, 2 radny „przeciw”, 
3 radnych „wstrzymujących się” od głosowania – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
Pkt 7  
DRUK Nr 803 
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały.  
 
KOMISJA FINANSÓW  w głosowaniu - 5 radnych „za”, 1 radny „wstrzymujący się” 
od głosowania – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji. 
 
 
Pkt 8  
DRUK Nr 798 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Konin 
Porozumienia z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. w Kaliszu regulującego 
wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie oświetlenia 
ulicznego i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa 
Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie”. 
 
Nie było uwag do projektu uchwały.  
 
KOMISJA FINANSÓW w głosowaniu - 6 radnych „za”, 1 radny „wstrzymujący się” 
od głosowania – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Miasto Konin Porozumienia z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym 
sp. z o.o. w Kaliszu regulującego wspólne przeprowadzenie postępowania przetargowego 
na wykonanie oświetlenia ulicznego i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa 
skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie”. 
 
 
 
Pkt 9  
DRUK Nr 799 
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa 
Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Spółka z o. o. 
 

Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Chciałbym się dowiedzieć skąd taka kwota 
powstała, bo jak przeglądam rachunki zysków i strat, to przeważnie długi tego 
przedsiębiorstwa wynosiły około 180.000 – 200.000 zł rocznie. A tu wychodzi 4.000.000 zł, 
to jest 20 lat takie długi powstawały? Skąd to się wzięło może ktoś wyjaśni?” 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK 

odpowiedział, cytuję: „Postaram się wyjaśnić tą sprawę. Otóż miasto Konin jako jedyny 
udziałowiec spółki PTHU Konin posiadało chwilę po założeniu 548 udziałów po 10 000 zł. 
W 2013 roku nastąpiło odpłatne umorzenie części udziałów, z tego tytułu spółka miała 
zapłacić miastu Konin kwotę równowartą 419 udziałów, czyli 4.190.000 zł i niestety spółka 
tej spłaty nie dokonała. A zatem ten dług cały czas funkcjonował i miasto teraz przystępuje do 
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sprzedaży całość udziałów w spółce i stąd jest potrzeba jak gdyby wyczyszczenia. Tym 
bardziej, że spółka od dłuższego czasu nie generuje dochodu i w zasadzie ta sytuacja 
prowokuje do tego, ażeby tą spółkę sprzedać. Ta proponowana przez prezydenta uchwała, to 
jest taka z punktu widzenia budżetu taka neutralna, bo z jednej strony dajemy wkład 
pieniężny, ale z drugiej strony spółka spłaci tę samą kwotę w postacie przelewu spłaty 
zadłużenia, co spowoduje, że w księgach handlowych spółki nie będzie występował dług 
względem miasta z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów. Pozwoli to na ogłoszenie 
przetargu na zbycie udziałów miasta Konina w spółce.” 

 
Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ja tylko chciałem zapytać, bo wiem, że w 2013 

roku i tak dalej, tylko jaki był wtedy cel obniżenia tego kapitału, czy my mieliśmy po prostu 
od tej spółki do miasta dostać pieniądze, żeby budżet spiąć? Wirtualne pieniądze, 
bo wiadomo, że nikt z tej spółki tych pieniędzy nie dał wtedy, to obniżenie kapitału tak mnie 
interesuje, po prostu jaki to był „myk” zrobiony, żeby to w ogóle zrobić? Mamy tylko jedną 
taką okazję tu dzisiaj poznać, bo tego już nikt nigdy więcej w życiu nigdzie nie zastosował, 
w żadnych innych spółkach w Koninie. I ja dlatego chciałem się tylko dowiedzieć z 
ciekawości co nam wtedy dało to, że ten hotel niby po prostu miał obniżony kapitał 
podstawowy?” 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK, cytuję: 

„Nie odpowiem precyzyjnie ponieważ nie nadzorowałem tej spółki w tamtym czasie stąd też 
trudno mi powiedzieć szczegółowo, ale przypuszczam, że intencja była taka, żeby zasilić 
budżet miasta Konina kwotą tych 4.190.000 zł.” 

 
Radny Janusz ZAWILSKI, cytuję: „Ale przecież one nie wpłynęły.” 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK, cytuję: 

„Stąd też chcemy wyprostować to.” 
 
Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Przepraszam miałem nie pytać, ale jeszcze mam 

wątpliwości. Rozumiem, że ten kapitał 4.190.000 zł jest to spłata tego zadłużenia, które 
powstało w 2013 roku. I teraz jest pytanie, na ile ta spółka wciąż jest zadłużona? Rozumiem, 
że ona nie przynosi dochodów, tamto zadłużenie jest.  

Ja kiedyś pytałem o to prezydenta Józefa Nowickiego, na chyba mojej pierwszej sesji, 
niestety nie otrzymałem tej odpowiedzi. Pytam o to dlatego, że rozumiem, że wyczyszczamy 
pewną sytuację spółka jest w pewien sposób czysta, w bilansie miasta wychodzi to na 0, 
omijamy podatek, bo urząd znalazła dobrą metodę, aby to zrobić świetnie. Ale spółka wciąż 
ma dług i teraz pytanie co z tym długiem w przypadku sprzedaży tej spółki, na ile ta spółka 
jest obciążona?  

Ponadto jeżeli wykupujemy te udziały, to czy ten kapitał spółki nagle nie rośnie ze 
względu na włożenie tych udziałów? Czy ten kapitał później będzie liczony, też już o to 
pytałem, ale nie do końca to zrozumiałem, czy ten kapitał później będzie wliczony w nową 
wycenę spółki, która musi się dokonać tuż przed sprzedażą.” 

 
Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI odpowiedział, cytuję: „Przymierzając się 

do sprzedaży spółki, a nie hotelu jako budynku zakładaliśmy, że musimy zrobić pewne 
porządki związane z finansami tej spółki. Czyli tą pozycję wyczyścić, dlatego że 
narazilibyśmy się na wiele pytań różnych inwestorów i byśmy się skupiali na tym, żeby 
wyjaśnić skąd się ta kwota brała, dlaczego i to jest takie wyczyszczanie tej pozycji finansowej 
w sposób bezkosztowy. Dlatego, że nie płacimy ani podatku od czynności cywilnoprawnych, 
ani nie płacimy VAT-u od tej wartości, po prostu dajemy spółce, która nam spłaca to 
zobowiązanie. To jest taka najszybsza jakby reakcja, a przygotowujemy cenę, która nie będzie 
już zawierała tej pozycji. Więc myślę, że to z punktu pozycji podmiotu, który chce sprzedać 
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spółkę, jest to bardziej korzystne i tak zapowiadaliśmy od samego początku. W ogóle nie 
wpływa na wartość spółki, bo wtedy jeżelibyśmy tą pozycję otrzymali i to wtedy wartość 
hotelu musiałaby być obniżona spółki o tą wartość tego zobowiązania, chcielibyśmy to ująć, 
a zadłużenia spółki innego nie ma, to jest jedyne. Wtedy sprzedając musielibyśmy kwotę 
obniżyć o tą wartość 4 mln z kawałkiem zakładając, że osoba, która kupi będzie zobowiązana 
do spłaty tego zobowiązania, a my chcemy tego uniknąć i chcemy tą pozycję wyzerować. 
To jest jedyny sposób na wyzerowanie pozycji, żebyśmy nie zapłacili podatku od czynności 
cywilnoprawnych i podatku VAT, natomiast dla budżetu jest to równoważne dlatego, ze my 
przekazujemy spółce, która natychmiast wpłaca nam tą kwotę, tam żadne pieniądze za tym 
nie pójdą fizyczne.” 

 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 
KOMISJA FINANSÓW w głosowaniu - 5 radnych „za”, 1 radny „wstrzymujący się” 
od głosowania – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu 
pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Spółka 
z o. o. 
 
 
Pkt 10  
DRUK Nr 801 
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin 
Sp. z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie 
koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin. 
 

Radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Ja chciałem zapytać jaki jest sens zrobienia 
tej dokumentacji? 4 lata temu była wizualizacja zrobiona przez Kazimierza Lipińskiego, ona 
funkcjonowała chodziła. Z tego co wiem my nie mamy pieniędzy na rozpoczęcie tej budowy. 
Wydamy ponad pół miliona na przygotowanie dokumentacji i potem co?  

Uważam proszę Państwa, że nie jest to czas. Ja rozumiem, że gdyby była sytuacja, 
widzimy na horyzoncie pieniądze, albo te pieniądze są do wzięcia i ruszamy z robotą. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) to nie jest kwestia dwóch lat, to jest szybka robota. 
Natomiast ja odnoszę wrażenie, że zrobimy dokumentację, którą położymy na półce i może 
jej nigdy nie wykorzystamy. Miasto nie jest w sytuacji takiej, w której możemy sobie na takie 
rzeczy pozwolić, będę głosował przeciw.” 

 
Radny Witold NOWAK, cytuję: „Mój głos jest podobny tyle, że pytanie chciałbym 

jeszcze doprecyzować jeżeli chodzi o czas. Tzn. dlaczego akurat teraz to robimy i co, to 
w takim razie, pytanie do Pana prezesa, co spółka robiła przez 3 lata? Bo my tu kiedyś na 
sesji mówiliśmy o tym, że ostatnie aktualności są, teraz już nie ma aktualności na stronie 
internetowej Geotermii, ale ostatnie aktualności były na tyle aktualne, że były z przed 2 lat. 
To w takim razie chciałem się zapytać czym się spółka zajmowała przez 3 lata i czemu akurat 
teraz, w tym czasie mamy ten wkład finansowy ponieść?” 
 

Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Tadeusz NECZYŃSKI odpowiedział, cytuje: 
„Ja chciałbym tylko powiedzieć, że spółka Geotermia Konin jest najmniejszą spółką 
w mieście, zatrudnia tylko dwóch ludzi prezesa i asystentkę prezesa. W związku z tym 
koszty, które generuje są minimalne. A czym się spółka zajmowała? Otóż chcę powiedzieć, 
że ta dwójka ludzi przeprowadziła inwestycje za 15.000.000 zł. Rozliczyła ją, przygotowała, 
przeprowadziła, to jest główne zadanie, do którego spółka została powołana - zbadanie wód 
geotermalnych na wyspie Pociejewo.  
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Dlaczego spółka dalej się nie rozwija, no cóż limituję nasz rozwój termin oddania 
ciepłowni geotermalnej, bo przecież nie możemy nic budować, bo wszystko będzie jak gdyby 
zasilane wodą odpadową po odebraniu ciepła przez ciepłownię geotermalną. W związku 
z tym nie było sensu budować, czy wydawać pieniędzy na dokumentację wcześniej.  

Dzisiaj Pan radny zadał pytanie, czy jest sens dzisiaj wydawania tych pieniędzy, 
proszę Państwa ja chcę tylko powiedzieć, że ta lokalizacja ma pewne ograniczenia bardzo 
takie niekorzystne. W nawiasie jest to teren Natura 2000, teren zalewowy i teren ochrony 
bezpośrednich ujęć wody pitnej dla Konina. Uzyskanie jakiejkolwiek zgody na cokolwiek 
wymaga olbrzymiego nakładu czasu. Chcę powiedzieć, że decyzję środowiskową na odwiert 
zatłaczający załatwialiśmy w 15 miesięcy.  

I teraz pytanie dlaczego to robimy? W związku z tym, że zbliża się termin uzyskania 
dotacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które jest inwestorem dla 
ciepłowni geotermalnej. Umowa będzie podpisana jeszcze w tym roku i być może już w tym 
roku zaczną się prace budowlane. W związku z tym czego dotyczą te zadania, o których 
mówimy. Początkowo szukaliśmy inwestorów bardzo szeroko w całym kraju wierząc, że tak 
atrakcyjny teren spowoduje przyciąganie tych inwestorów, będzie tutaj masa ludzi, która 
będzie chciała tutaj cokolwiek budować. Projekt zagospodarowania wyspy jest bardzo 
obiecujący, on budzi entuzjazm wielu ludzi, którzy się z nią spotykają. Natomiast 
kilkadziesiąt osób, inwestorów potencjalnych, którzy byli na wyspie oglądali ją mówili - „ale 
tu się jeszcze nic nie dzieje puste pole”.  

Wracam do tematu ciepłowni geotermalnej, to jest punkt numer 1, bez tego nie 
ruszymy z niczym. Czego dotyczą te projekty dwa, o których mówimy: budowa parku 
zdrojowego wraz z tężniami, to jest oczywiście inwestycja miasta. Nie przyjdzie inwestor 
zewnętrzny, który będzie budował nam park zdrojowy, bo to jest niekomercyjne 
przedsięwzięcie. W chwili obecnej rozpoczęliśmy prace przygotowawcze dla uporządkowania 
tego terenu, to jest 3 hektary ziemi, dzisiaj to jest nieużytek. Ktoś może lekkomyślnie zgodził 
się na to, żeby piach z pogłębiania kanału został tam składowany, nawet niezniwelowany, 
niepokryty jakimś humusem. W związku z tym powstał tam jakby nieużytek porośnięty 
samosiejkami. Od początku roku próbujemy uzyskać zgodę na likwidację tych samosiejek, 
trwa niekończąca się wymiana pism między nami, a departamentem środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego o wydanie tej zgody. W między czasie zrobiliśmy inwentaryzację 
przyrodniczą, okazało się, że tam jest jedno gniazdo ptaka, musieliśmy wystąpić o likwidację 
tego gniazda, uzyskaliśmy po długich bojach, koniecznych uzupełnieniach naszego wniosku. 
W miesiącu lipcu rozpoczniemy zgodnie z tą decyzją likwidację tego gniazda, porządkowanie 
tego terenu.  

A teraz wracając do kwestii, to jest jak gdyby jedno zadanie - termy Konin. Nawet 
gdybyśmy tylko ten teren uporządkowali, przypomnę, że mówiłem już o tym, pokryty on 
będzie ziemią, którą uzyskamy z budowy nowych hal w Hucie. Huta przywiezie ten humus, 
pierwszą warstwę tutaj na ten teren, posiejemy chociażby trawę, będzie to teren do 
plażowania. Przypomnę jest nad rzeką, nad kanałem Ulgi, nawet gdybyśmy nic innego nie 
robili, to jest to korzystny teren, bo dzisiaj jest to nieużytek.  

Zaprezentowaliśmy Państwu, czy prezydentowi miasta koncepcję tężni. Tężnie bardzo 
ciekawy obiekt, myślę, że po uzyskaniu tej dotacji zaprosimy ludzi, którzy przygotują, 
przedstawią tutaj w mieście, również Państwa radnych zapraszam, różne koncepcje jak by te 
tężnie w przyszłości mogły wyglądać. Nie będą to takie obiekty jak Ślesin, bo to jest 
miniaturka, nie będą też takie jak w Ciechocinku, bo to są największe tężnie w Europie, 
ale bardzo komercyjny obiekt, który będzie spełniał również funkcje jakiejś sali na wolnym 
powietrzu, ze sceną, z ekranem, gdzie będzie można robić przedstawienia teatrów ulicznych, 
czy robić kino na wolnym powietrzu, pod chmurą.  

Proszę Państwa tak jak już powiedziałem będziemy wnioskowali, żeby koszt budowy 
tych tężni, w naszej ocenie jest około 3.000.000 zł, o to będziemy wnioskowali do przyszłego 
budżetu miasta, aby te środki na tą tężnie się pojawiły. 
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 A teraz druga część tego tematu, mówię o termach. Pproszę Państwa próbowaliśmy 
szukać inwestora w całym kraju. Generalnie i to jest opinia wszystkich, którzy się tym 
zajmują, baseny są deficytowe, rentowne mogą być tylko w największych miastach Wrocław, 
Łódź, ewentualnie granice Zakopanego, gdzie jest wielu zmieniających się turystów. 
Wszędzie do tego się dopłaca, w związku z tym nie znajdziemy inwestora, który w sposób 
komercyjny zbuduje nam tutaj baseny, na których będzie zarabiał. W związku z tym pozostaje 
tylko, oczywiście budżet miasta nie ma pieniędzy na to, żeby to finansować. O jakich 
kwotach w ogóle mówimy? Aquapark w Kaliszu zbudowany przed paroma laty kosztował 
50.000.000 zł, dziś koszt takiego samego obiektu to 90.000.000 zł. Poddębice, które uzyskały 
dotację 40.000.000 zł od marszałka województwa Łódzkiego dołożyły 10.000.000 zł 
własnych, ogłosiły przetarg, najniższa oferta 80.000.000 zł. I te ceny cały czas mają tendencję 
rosnącą. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby w najbliższych latach miasto Konin 
takie środki wielkie uzyskało, dlatego chcemy ten obiekt wybudować w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Byliśmy na rozmowach w Ministerstwie Rozwoju, ten nasz projekt 
jest zarejestrowany w departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, mamy zapewnienie, 
że będziemy mieli wsparcie finansowe do wszystkich tych dokumentacyjnych historii. Mamy 
potencjalnych inwestorów, którzy są w stanie i chcą zbudować te obiekty w ramach tego 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Ale dlaczego nie możemy rozpocząć dialogu 
technicznego, dialogu konkurencyjnego z nimi? Bo potrzebny jest program funkcjonalno-
użytkowy. To jest baza, od której trzeba zacząć. Zgodnie z przepisami partnerstwa publiczno-
prywatnego przedmiotem rozmów jest program funkcjonalno-użytkowy. I te pieniądze, 
o których mówimy, pójdą właśnie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, czyli 
materiału wyjściowego do dyskusji z potencjalnym inwestorem. Jeżeli tego nie będziemy 
mieli, to będziemy dreptać w miejscu.  
 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego to okres 4-5 miesięcy, czyli do 
końca bieżącego roku będziemy mieli program funkcjonalno-użytkowy, będziemy mogli 
przystąpić do rozmów z partnerami prywatnymi dla budowy w tym systemie tej formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Ale to jest materiał wyjściowy, musimy go opracować, 
dziś jest wyjątkowy termin na przystąpienie do tych prac. Dlatego że, jak mówię, jeżeli 
w końcu roku rozpocznie się budowa ciepłowni, czyli w roku przyszłym będziemy mogli 
myśleć o budowie kolejnych obiektów. Te obiekty, o których mówię, to są właściwie 
4 obiekty mogą powstać w najbliższym czasie na wyspie Poiejewo. To jest ciepłownia 
geotermalna, park zdrojowy, tężnie w parku zdrojowym oraz termy Konin. Przy czym chcę 
powiedzieć, że ta kwota, o której mówimy obejmuje dwa zadania, właściwie trzy: park 
zdrojowy, tężnie, przy czym tężnie to projekt budowlany razem z pozwoleniami na budowę 
i program funkcjonalno-użytkowy dla term Konin, nie są to wielkie kwoty. Teraz jest 
właściwy moment, tym bardziej, że wracam do tematu tej lokalizacji, że te wszystkie 
problemy, dlatego im szybciej rozpoczniemy te działania, tym bardziej realny staje się termin 
kiedy możemy przystąpić do budowy.” 

 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI powiedział, cytuję: 

„Panie prezesie, ale to przecież wszyscy musimy się uderzyć w piersi, a szczególnie Ci, 
którzy mówią o potrzebie wykorzystania wód geotermalnych, a głosowali nad taką, a nie inną 
lokalizacją tego otworu na wyspie Pociejewo, właśnie w tym miejscu. Były różne, inne 
propozycje, niestety została wybrana ta i teraz śmiem twierdzić, że chyba to nie była dobra 
decyzja, skoro się okazuje, że same „kłody pod nogi” temu samorządowi są rzucane, żeby 
rzeczywiście zlokalizować wszystko to co związane jest z wodami geotermalnymi na 
Pociejewie. Ale już się stało, tam mamy otwór i z niego musimy mieć jakiś zwrot, musimy 
mieć jakąś korzyść, bo ja sobie inaczej nie wyobrażam następne pokolenia nam tego nie 
darują.  

I dlatego też moje pytanie i chyba podzielam tutaj zdanie Pana radnego Marka 
Waszkowiaka, dlaczego akurat teraz, bo przecież jeżeli podejmuję się jakieś wyzwania 
związane z perspektywą wykorzystania wód geotermalnych w czasie, to musimy planować to 
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wszystko na bieżąco. Skoro my tą inwestycję zakończyliśmy w 2015 roku, pod koniec roku, 
to dlaczego wtedy nie przystępowaliśmy do programu funkcjonalno-użytkowego wraz 
z koncepcją architektoniczną term Konin? Przecież powinniśmy to robić moim zdaniem jedno 
zadanie pod drugim, tak, żeby nam się to wszystko kręciło. A w tej chwili pytania zadają 
mieszkańcy. Przepraszam co Geotermia Konin robiła przez 3 lata? Ja wiem Panie prezesie, 
że spółka ma tylko 2 osoby i radę nadzorcza jeszcze trzeba dodać, ale w tym momencie 
oczekujemy jako mieszkańcy sprawozdania co Państwo robili. Pzecież zadanie związane 
z uruchomieniem geotermii, czyli wykorzystaniem samego ciepła na potrzeby miasta, to 
zadanie realizowane jest przez MPEC. Oprócz tego, że rzeczywiście macie Państwo zasługi 
związane z rozliczenie, zaprojektowaniem tejże inwestycji, która zakończyła się w 2015 roku, 
a gdzie 3 lata Państwu uciekły? 

 
Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Tadeusz NECZYŃSKI powiedział, cytuje: „Panie 

radny ja tylko mam taką odpowiedź, zakończyła się w 2016 roku, bo zakończyła się poprzez 
zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej przez marszałka. Ale od tego czasu miasto nie 
przekazał Geotermii ani złotówki, to jest pierwsza ważna rzecz.  

Po drugie program wsparcia dla Geotermii, czyli dla ciepłowni geotermalnej 
ogłoszony został dopiero pod koniec 2016 roku. Wcześniej przypomnę, że to myśmy 
występowali dwukrotnie na forum Sejmu z interpelacją w sprawie wsparcia dla ciepłowni 
geotermalnych, to my występowaliśmy do ministra środowiska, do prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Byliśmy razem z prezydentem na spotkaniu u głównego 
geologa kraju, prosiliśmy o programy wsparcia dla ciepłowni. Tych programów po prostu nie 
było w chwili kiedy zakończyliśmy odwiert w 2016 roku. Dlatego trudno, żebyśmy ponosili 
wydatki, nie mając żadnej nadziei na to, że taki program powstanie i będziemy mogli to 
wszystko kontynuować.  

Chcę powiedzieć, że w pierwotnej wersji ciepłownię geotermalną budować miała 
Geotermia Konin, to myśmy opracowali dokumentację na drugi odwiert. Uzyskaliśmy 
wszystkie pozwolenia, to co było, nie tylko decyzja środowiskowa, ale również szereg 
różnych decyzji. Do tego przypomnę, że dopiero niedawno zatwierdzony został plan 
przestrzennego zagospodarowania dla wyspy Pociejewo, a nie można było nic robić bez 
planu. Dlaczego tak drugo trwało zatwierdzenie tego planu, z uwagi na lokalizację, o której 
mówię. To co myśmy przechodzili to samo przechodzili urzędnicy z Urzędu Miejskiego, żeby 
uzyskać wszystkie zgody na zatwierdzenie planu przestrzennego zagospodarowania.” 

 
Radny Marek WASZKOWIAK powiedział, cytuje: „Może tak na marginesie, to co 

powiedział Pan Piotr Korytkowski zmiana tej decyzji. Byłem przeciwny takiej zmianie 
lokalizacji, bo profesor Górecki mówił, że tereny za FUGO powinny być tymi terenami, które 
są najatrakcyjniejsze dla Geotermii. Ale rozumiem istotę tej zmiany, ta zmiana miała 
spowodować uatrakcyjnienie Starówki i możemy się z tym zgadzać lub nie, taki był pomysł. 
Są problemy, ale można je rozwiązać, natomiast proszę Państwa ja chciałbym zwrócić uwagę 
na niespójność wypowiedzi Pana prezesa. Z jednej strony mówi, że jest teraz czas wydamy 
500.000 zł i w przyszłym roku dostaniemy 3.000.000 zł z budżetu. Przecież tych pieniędzy 
nie ma, bo w przyszły roku będzie budowa wiaduktu nad koleją. Z drugiej strony 500.000 zł 
na dokumentację, przy 3.000.000 zł wydatku, to trochę dużo, o ile ja się orientuję 6% 
prawda? 

Proszę Państwa, czy byli inwestorzy? Tak byli, nie na budowę basenu, bo o tym 
wiadomo zawsze, że na baseny nie znajdziemy inwestora, przy okazji innych inwestycji 
PGNiG Termika S.A. była gotowa w to wejść. Decyzje są z ciepłem inne, nie będę 
kwestionował, tylko proszę Państwa ja nie widzę na horyzoncie pieniędzy innych niż własne 
lub prywatne, żebyśmy pozyskali jako gmina na budowę.  

W takim układnie uważam, że należy przygotować bez wydatkowo pewne pomysły, 
koncepcje i szukać kontaktów z partnerstwem publiczno-prywatnym, szukać ludzi 
i przekonywać do tego. Proszę mi wierzy oni zrobią w ciągu miesiąca znakomity plan 
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użytkowy i za swoje, natomiast my bądźmy tylko stroną organizacyjną, nieudającą finansisty. 
Dlatego mówię, musi być to spójne proszę Państwa, ja powiem w ten sposób, jeżeli się pojawi 
ktoś kto będzie chciał to zrobić, to przyjdzie i powie - tylko proszę Państwa to jest moja 
koncepcja, czy Państwo to akceptujecie i wszystko na ten temat. Dlatego uważam, że jest 
to wydatek nie w tym czasie, nie w tej kwocie i bezcelowy.” 
 

Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Tadeusz NECZYŃSKI, cytuje: „Chcę powiedzieć, 
że w związku z tym, że są nowe programy wsparcia odwiert buduje już w tej chwili Koło 
i Sieradz. Te odwierty będą gotowe w tym roku. Czy chcemy zmarnować tą całą otoczkę, 
która jest w całym kraju, której wszyscy zazdroszczą Koninowi tak fantastycznego wyniku. 
Możemy tych pieniędzy oczywiści nie przekazywać na Geotermię, będziemy stać w miejscu 
i Pan radny Waszkowiak dokładnie wie, że podstawą dialogu technicznego i konkurencyjnego 
przy partnerstwie publiczno-prywatnym jest program funkcjonalno-użytkowy, tak mówi 
przepis prawa.” 

 
Radny Marek WAWSZKOWIAK dodał, cytuję: „Panie prezesie w Kole znalazł się 

konkretny inwestor, trwało to w czasie, bo rada zmieniała swoje zdanie czy to będziemy robić 
sami, czy będziemy robić z udziałem miasta, to są jakieś tam problemy. Natomiast jest ktoś 
kto mówi - „ja włożę w to pieniądze” i gdy kładą na dokumentację, to nie kładą po to, aby ją 
postawić na półce, tylko po to, aby wydać kolejne pieniądze na budowę tego. Ja nie chce 
powiedzieć, że przegramy z kimkolwiek, ja uważam, że my powinniśmy wziąć się do roboty. 
Czyli najpierw proszę opracować całościową wizję własną i szukać wśród ludzi, którzy mają 
albo kasę, albo pomysł, albo jedno i drugie. I wtedy miasto się włączy, a tak wydamy 
500.000 zł, które być może są potrzebne na zupełnie inne rzeczy i podejdźmy do tego w ten 
sposób. Nie róbmy z tego, przepraszam że tak powiem, wizytówki co nią od czasu do czasu 
pomachamy mieszkańcom, że niedługo będą mieli gdzie swoje stare kości ogrzać. To ma być 
inwestycja, która ma zmienić pewne oblicze gospodarcze tego fragmentu miasta i tak do tego 
pochodźmy.” 

 
Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Tadeusz NECZYŃSKI, cytuje: „Jeszcze może 

tylko jedna uwaga, wracam do tego co powiedziałem. Baseny w Polsce nie są 
przedsięwzięciem rentownym, dlatego nie mamy inwestorów, którzy włożą własne pieniądze. 
Dlaczego są chętni do budowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przypomnę, 
że w tej formule to miasto Konin i każde inne w ciągu 20 lat trwania umowy ma wypłacić 
całą kwotę, którą ta firma wydatkowała na budowę, wraz z kosztami pozyskiwania kapitału. 
Więc nie jest to za darmo, że przyjdzie inwestor, który nam odda po 20 latach wybudowany 
obiekt za darmo.” 

 
Radny Marek WASZKOWIAK, cytuję: „Panie prezesie, ale to nie musi iść 

z pieniędzy naszych. W przykładach partnerstwa publiczno-prywatnego źródłem dochodu ma 
być dochód wygenerowany różnymi metodami. Jeżeli ten, który pobuduje geotermalną 
elektrownię i będzie działał na rynku mocy, to z rynku mocy wyciągnie tyle, że wybudowanie 
kilku basenów geotermalnych będzie dla niego „pryszczem”,a zapłaci za to system 
energetyczny Polski. Proszę popatrzeć Panie prezesie co się dzieje w Turku przy elektrowni. 
Dlaczego elektrownia jest zainteresowana podciągnięciem gazu? Dlatego, że ludzie tam 
pracujący wiedzą, że rusza rynek mocy i kwoty chodzące w obiegu w rozliczeniach są na tyle 
atrakcyjne, że im się to zwróci piorunem.” 

 
Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Tadeusz NECZYŃSKI odpowiedział, cytuje: 

„Panie radny chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, otóż bylibyśmy ciężkimi „frajerami”, 
mówię o tym miasto Konin, gdybyśmy wydali 15.000.000 zł na budowę odwiertu ryzykując, 
że możemy wody nie znaleźć. I mamy gotowy odwiert, który ma dużą wydajność, wysoką 
temperaturę. Firm, które chcą przejąć ten odwiert, budować ciepłownie geotermalną jest 
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masa, tylko to jest jedyna gałąź, na której miasto może zarobić, dlatego inwestorem jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, bo zyski mają zostać w mieście. Natomiast 
nie ma inwestorów, którzy będą budować baseny ryzykując, że te własne pieniądze nie 
przyniosą efektu finansowego. Na tym polega trudność, my nie chcemy, żeby ktoś nam 
budował ciepłownię geotermalną i na tym zarabiał, skoro myśmy ponieśli już takie wydatki 
i ryzyko inwestycyjne.  

Przypomnę, że Geotermia w Stargardzie Szczecińskim zarabia 500.000 zł miesięcznie 
na czysto i mamy taki skarb oddać za darmo firmie? Ile było firm przypomnę, że firm było 
pełno, które chciały przejąć gotowy odwiert, zbudować ciepłownię geotermalną, po co miasto 
miałoby to robić?”  

 
Radny Jakub ELTMAN, cytuję: „Kapitał zakładowy spółki wynosił 9.100.000 zł, 

koszt odwiertu 15.184.000 zł z czego dofinansowanie 50% czyli 7.592.000 zł. Czyli co 
z kapitałem zakładowym spółki, który wynosił 9.100.000 zł? (wyjaśnienia poza mikrofonem) 

Bo myślałem, że to poszło na odwiert, ale jeśli nie poszło na odwiert, to w takim razie, 
ale Państwo powiedzieli, że miasto dało. Czyli miasto dało do spółki, spółka miała dostawać 
9.000.000 zł, zapłaciliśmy 7.000.000 zł za odwiert i w spółce zostało 1.500.000 zł i co teraz? 
Miasto, czy spółka? Nie rozumiem w takim razie.  

Teraz wytłumaczę swój tok myślenia, kapitał zakładowy spółki 9.1000.000 zł, 
rozumiem miasto dało wkład własny do spółki, utworzyliśmy nową spółkę w mieście, 
następnie miasto dokonaliśmy odwiertu, 7.592.000 zł kosztował nas ten odwiert, 50% 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Co z tym 1.500.000 zł, które według moich szybkich wyliczeń na podstawie BIP-u strony 
Geotermia Konin, gdzie są te pieniądze, chyba, że coś źle liczę, to proszę mnie poprawić. 
Ale to pozyskanie do tej uchwały, którą my podejmujemy kwoty 4000.000 zł to to jest moim 
zdaniem mało, ale nie wiem, nie nam się na tym, proszę o jasną odpowiedź, żebym jako laik, 
student zrozumiał o co chodzi.” 

 
Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Ja proponuje, żeby Pan radny 

udał się do Spółki Geotermia Konin i tam wszystkie dane bilansowe, łącznie z badaniem 
biegłego rewidenta są. Pewnie Pan prezes na dzisiaj tych dokumentów nie przywiózł i nie 
myślał, że będą podstawą do dyskusji i zastanawiania się nad finansami. Możemy na jutro, 
przecież to nie są dokumenty tajne, tylko ja nie wiem czy sesja jest właściwym miejsce, żeby 
takie analizy robić. Ja wiem Panie radny, że dla Pana tak, bo rok 2018 jest rokiem 
wyborczym, ale my mamy podjąć decyzję merytoryczną myślę. Jeżeli ktoś ma wątpliwości 
dotyczące finansów, to chciałbym, żebyśmy podyskutowali na ten temat i udzielili 
konkretnych informacji na temat projektu uchwały, nad którym dyskutujemy.” 

 
Radny Michał KOTLARSKI odpowiedział, cytuję: „Co do mojej uwagi, to padła 

z mojej strony taka prośba, żebyśmy skoro prezes dzisiaj nie jest w stanie się okazać tymi 
informacjami, żeby jutro udzielił takich informacji publicznie i myślę, że nie ma to związku 
z wyborami. Jaki jest bilans finansowy tej spółki, a jeśli ma Pan takie podejrzenia 
to widocznie jest z tym bilansem coś nie tak. I prosiłbym Panie prezydencie, żebyśmy unikali 
takich wstawek, bo jest to broń obusieczna i można w tej pracy przez najbliższe pół roku 
rozmawiać tylko i wyłącznie o wyborach, a nie o merytoryce i nie ma to najmniejszego 
sensu.” 

 
Z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI, cytuję: „Kontynuując swoją odpowiedź 

na różne pytania, które tutaj padły, to chciałbym wyjaśnić, biorąc pod uwagę tą uchwałę, nad 
którą debatujemy. Po pierwsze czy jest to odpowiedni moment na tego typu inwestycje? 
Wcześniej oczywiście było można podejmować tego typu próby tylko, że taka dokumentacja 
by trafiła wyłącznie na półkę dlatego, że żaden inwestor nie podejmie dyskusji. I nie możemy 
rozpocząć procedury inwestycji przy pomocy formuły partnerstwa publiczno-prywatnego nie 
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mając, czy nie rozpoczynając drugiego odwiertu, dlatego, że powstaje dla każdego inwestora 
pierwsze podstawowe pytanie - kiedy będzie drugi odwiert i my nie mamy odpowiedzi na to. 
Realizacja drugiego odwiertu ze środków na przykład miasta, by to przyspieszyć, 
powodowałaby horrendalne koszty związane z amortyzacją, co wpłynęłoby na taryfę ciepła 
i byłoby to nieopłacalne. Stąd czekaliśmy, aż pojawi się odpowiedni program. Tego typu 
inwestycje w taki sposób się realizuje, dlatego że ciepło geotermalne jest tanie pod 
warunkiem, że uzyskamy środki na to.  Jeżeli będziemy własne wykładać, to oczywiście 
żaden samorząd tego nie zrobi.  

Po drugie chciałbym powiedzieć, że wszyscy radni, o ile pamiętam dyskusje, w ciągu 
ostatnich 3 lat byli zawsze za tym, żeby było źródło ciepła jak i ciepłownia geotermalna. 
Mówili śmy kiedyś o elektrociepłowni, wycofaliśmy się z tego projektu. Patrzymy na 
ekonomikę, rozwiązania tego projektu, wszyscy byli za tym żeby to źródło i elektrownia, czy 
w tym momencie ciepłownia geotermalna, była własnością miasta i tak jest. Ja myślę, że tutaj 
ta koncepcja Panie radny Waszkowiak nie uległa zmianie i zawsze pilnujemy, żeby to było 
miasta. To że miasto Koło ma inną koncepcję, to niech sobie ma, ale my nie bierzemy 
wzorców, bierzemy wzorce z tych samorządów, które chcą to zrealizować w taki sposób jest 
to korzystne dla miasta, a nie dla firm prywatnych. Bo przede wszystkim interes miasta 
powinien się liczyć tutaj, a nie czy spółka zarobi, czy coś będzie minimalnie szybciej, bo być 
może byłoby szybciej, ale bez interesu dla naszych mieszkańców i ze szkodą, że ciepło 
byłoby droższe. I to są te dwa tematy, o których chciałem powiedzieć.  

Teraz jeśli chodzi o projekt funkcjonalno-użytkowy, to nie ma możliwości, żeby 
któraś firma wykonała na własny koszt, bo wtedy nie byłoby to partnerstwo publiczno-
prywatne. Jeżeli miałaby wykonać firma, to nie PFU Panie radny, tylko projekt budowlany, 
w przypadku kiedy kupi laby grunt. Natomiast jeżeli my takiego inwestora nie mamy 
i przymierzamy się do procedury w partnerstwie publiczno-prywatnym, to my musimy jako 
miasto mieć PFU, my musimy mieć projekt zatwierdzony, musimy mieć obsługę prawną 
zapewnioną i wtedy dopiero ruszamy z procedurą, która jest długotrwała. Miały się przepisy 
zmienić, mieliśmy obiecane od Pana dyrektora Szaciłło, z którym prowadziliśmy dyskusje, 
byliśmy nawet na rozmowie, Pan dyrektor był w Koninie, my później byliśmy z rewizytą, 
byliśmy w ministerstwie rozmawiając o konkretach, stąd też Pan prezes mówił o tym, że 
pojawił się projekt, jest zapisany na stronie ministerstwa i to oczywiście prawda. Teraz to jest 
jedyny moment, w którym możemy te PFU zrobić, żeby je wykorzystać w przyszłej 
procedurze i to jest kilka miesięcy, tego się nie zrobi w ciągu miesiąca Panie radny. Ja myślę, 
że to wątpliwości chyba wyjaśniłem.  

Natomiast od Wysokiej Rady zależy czy my przystąpimy do tego teraz, czy 
odroczymy tą inwestycję o kolejny rok, czy poczekamy tutaj do 2019 roku, ale będziemy 
wtedy robić to z opóźnieniem, a jest to teraz najszybszy moment, w którym możemy mieć 
przygotowaną tą dokumentację. I proszę Wysoką Radę o podjęcie, szanowną komisję 
o zaopiniowanie pozytywne tego wniosku, bo bez środków przekazanych do Geotermii 
Konin, Geotermia tego nie zrealizuje.” 
 
KOMISJA FINANSÓW w głosowaniu - 4 radnych „za”, 3 radnych „przeciw”, 1 radny 
„wstrzymujący się” od głosowania – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie na opracowanie 
dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz 
z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją 
architektoniczną Term Konin. 
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Pkt 13  
DRUKI Nr 794, 795 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok (druk nr 794); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 

(druk nr 795). 
  

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta Irena BARANOWSKA. 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
 
KOMISJA FINANSÓW w głosowaniu - 5 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok. 
 
KOMISJA FINANSÓW w głosowaniu - 5 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Konina na lata 2018-2021. 

 
 

Pkt 15  
DRUK Nr 788 
Projekt uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki 
komunalnej. 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
 
KOMISJA FINANSÓW  i KOMISJA INFRASTRUKTURY w głosowaniu - 10 radnych 
„za”, 3 radnych „wstrzymujących się” od głosowania – pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej. 
 
 
Pkt 16  
DRUK Nr 793 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina. 
 

Radny Sławomir LACHOWICZ zapytał, cytuję: „Ja mam takie pytanie, kto 
opracowywał ten regulamin i jakie nastąpiły zmiany i dlaczego są wycofane niektóre punkty 
z tego regulaminu?”  

 
Dyrektor Techniczny PWiK w Koninie Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: 

„Wraz ze zmianą ustawy o zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków przedsiębiorstwo 
zostało zobowiązane do opracowania projektu regulaminu. Ustawa weszła w życie 12 grudnia 
i w ciągu 6 miesięcy przedsiębiorstwo musiało przedłożyć nowy projekt regulaminu. 
W ustawie zmienione zostały zapisy, nasz regulamin na terenie miasta funkcjonował 12 lat, 
w okresie tych 12 lat wydawany były różne opinie, interpretacje prawne, między innymi, że 
w regulaminie nie należy powtarzać zapisów ustawy, tak jak w wielu regulaminach, 
że likwidowana została tak zwana taryfa w opłatach przyłączeniowa, że nie można pobierać 
opłat za wydawanie warunków i uzgadnianie dokumentacji, ponieważ są to koszty, które 
należy uwzględniać w taryfach, a nie jako indywidualne opłaty.  

W związku z nowelizacją przepisów przedsiębiorstwo dostosowało regulamin 
i uwzględniając również skargę, zarzuty w skardze wniesionej przez prokuratora regionalnego 
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w Koninie i regulamin 5 czerwca został przedstawiony do Rady Miasta, żeby zachować po 
prostu termin ustawowy.”  
 

Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Ja miałem jeszcze takie pytanie, dlaczego 
w regulaminie nie ma rozgraniczenia co należy do PWiK-u, a co do odbiorcy usług?” 

 
Dyrektor Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: „Te zapisy reguluje umowa, 

w regulaminie są tylko zapisy takie, które dopuszcza ustawa. Szczegółowe warunki 
odpowiedzialności z zakresu kompetencji i regulowane są w umowie, ale w definicjach, 
w projekcie regulaminu, właściwie w ustawie, wprowadzone są zapisy co jest przyłączem 
wodociągowym, co jest przyłączem kanalizacyjnym. Art.15 ustawy mówi szczegółowo kto 
ponosi koszty budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej.” 

 
Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Dlaczego umowa jest niezgodna z ustawą 

jeżeli chodzi o przyłącze?” 
 
Dyrektor Urszula MAŁEK, cytuję: „Panie radny prosiłabym o doprecyzowanie, 

bo regulamin teraz zmieniamy i zapisy z regulaminu zostaną dostosowane do nowych umów. 
Bo umowy również będziemy musieli dostosowywać do nowych regulacji.” 

 
Radny Sławomir LACHOWICZ dodał, cytuję: „Ale w regulaminie nie ma rozdziału, 

natomiast to co piszecie w umowach, które zawieracie z odbiorcami usług, a ustawą, jest duża 
rozbieżność. Dlaczego tak robicie?” 

 
Dyrektor Urszula MAŁEK, cytuję: „Bardzo bym prosiła o sprecyzowanie w jakim 

zakresie, o jaki chodzi zapis, jeśli mogę prosić.” 
 
Radny Sławomir LACHOWICZ, cytuję: „Dziękuję to na sesji zapytam.” 
 
Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ja mam pytanie, bo my przyjmujemy ten projekt 

regulaminu i on zostanie skierowany do zaopiniowania organowi wyższego stopnia 
regulacyjnemu, czyli dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie. 
Co w sytuacji kiedy ta opinia będzie negatywna?” 

 
Dyrektor Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: „Wody Polskie jako regulator mają 

czas do zaopiniowania regulaminu w okresie 3 miesięcy. Jeżeli nie zaopiniują w okresie do 
3 miesięcy, gminie Konin przysługuje roszczenie zgodne z kodeksem postępowania 
administracyjnego, mogą wnieść zażalenie, skargę. Dość szczegółowo jest to uregulowane 
w regulaminie, w ustawie nie pamiętam tej drogi. Miasto może się nie zgodzić z opinią 
i może Rada Miasta może uchwalić regulamin. Ja tu mam taką ściągę Panie radny, więc może 
bym przeczytała, przygotowaną przez prawników, jak jest dalej procedowane.” 
 

Radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Wydanie decyzji za 3 miesiące, ale ja pytałem, 
co jeżeli decyzja jest negatywna?” 
 

Dyrektor Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: „Oni opiniują, nie wydają decyzji, 
oni tylko przedstawiają opinię, opiniują. Później projekt, jeżeli rada przyjmie ten regulamin, 
jeżeli na przykład będzie zaopiniowany bez uwag jest to dalej kierowane, tak jak jest tryb 
uchwał, do wojewody. Wojewoda jeszcze sprawdza regulamin i dopiero jest publikowany 
w dzienniku urzędowym województwa i stanowi prawo miejscowe.” 
 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja mam pytanie do Pani dyrektor, jeśli chodzi 
o skargę prokuratury. Jakie są konsekwencję właśnie tej skargi? Bo przez jakiś czas Państwo 
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opłaty według prokuratury niezasadne pobieraliście. Ja rozumiem teraz jest to uregulowane 
i uporządkowane tak jak być powinno, bo to jakieś przeoczenie było kiedyś. Ale co z tymi 
sprawami, które były w trakcie? Jednak te opłaty były niezasadnie pobierane. Jakie są 
konsekwencje dla przedsiębiorstwa w związku z tym?” 
 

Dyrektor Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: „Panie przewodniczący nie potrafię 
na to pytanie szczegółowo odpowiedzieć, ale chciałabym powiedzieć, że regulamin 
funkcjonował 12 lat. Nie było żadnych zarzutów, został przyjęty przez wojewodę, nie został 
zakwestionowany, żadna kontrola nie zarzuciła niezgodności z prawem. Trudno mi 
odpowiedzieć, opłaty, które ponosiliśmy były również wprowadzone w regulaminie, który był 
przyjęty uchwałą rady.” 

 
Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja rozumiem, że to jest linia obrony Państwa 

i też nasza. Dziękuje za to, bo chodzi o to byśmy byli wspólnie przygotowani na ewentualne 
konsekwencje jakieś negatywne i rozumiem, że scenariusze są jakieś pewnie u Państwa. I czy 
mogłaby Pani podzielić się takimi scenariuszami jakie są możliwe?  
 

Dyrektor Urszula MAŁEK odpowiedziała, cytuję: „Nie znam ich Panie 
przewodniczący, prawnicy nad tym pracują.” 
 
 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 
 
KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY w głosowaniu - 10 radnych 
„za”, 1 radny „przeciw”, 2 radnych „wstrzymujących się” od głosowania – pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina. 
 
 
Pkt 18  
DRUK Nr 796 
Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych 
w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania 
oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego 
przez Województwo Wielkopolskie.  
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
 
KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY  w głosowaniu - 13 radnych 
„za” – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: 
„Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich 
udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. 
Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.  
 
 
Pkt 22  
Strategia Rozwoju Konina 2015-2020 - Raport z monitoringu realizacji zadań 
strategicznych. 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji. 
 
KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY przyjęły RAPORT. 
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Pkt 23 DRUKI Nr: 784, 778, 786, 785, 779, 787 
Projekty uchwał w sprawie: 
a) zbycia nieruchomości (druk nr 784), 
b) zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu 

(druk nr 778), 
c) nabycia nieruchomości (druk nr 786), 
d) zamiany nieruchomości (druk nr 785), 
e) oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (druk nr 779), 
f) obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 787). 

 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Mam bardzo 

krótkie pytanie do Pana kierownika, bo to jest podejście do zbycia tejże nieruchomości, która 
tak szczerze mówiąc dla wszystkich jest problemem w tym mieście. Ja się bardzo cieszę, 
że doszło do takiej sytuacji, że podeszliśmy do tematu, który uwolni nas od tego 
zdekapitalizowanego budynku. Proszę mi powiedzieć, czy wycena już została zrobiona? 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK 

odpowiedział, cytuję: „Tak została zrobiona, nie pamiętam kwoty w szczegółach 370.000 zł.” 
 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja rozumiem, że jacyś zainteresowani tym 
gruntem są domyślam się. Czy jest szansa zbycia tego w drodze otwartego przetargu?” 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK, cytuję: 

„Nie rozstrzygałbym teraz czy będzie otwart,y czy ograniczony. Na pewno to będzie forma 
przetargu, ale nie wykluczałbym przetargu otwartego.”  
 

Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „Czy macie Państwo, gdyby się nie zgłosiły 
osoby w tym kroku, kolejne scenariusze, rzeczywiście takie, które doprowadzą do 
ostatecznego pozbycia się tejże nieruchomości całej? Bo przecież część też została sprzedana 
całkiem niedawno.” 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK 

odpowiedział, cytuję: „Mam nadzieję, że to się w pierwszym przetargu odbędzie skutecznie 
sprzedane i wszystko na to wskazuje. Natomiast wykluczyć nie można w scenariuszu, też nie 
chciałbym tu mówić jaka determinacja miasta będzie, do tego żeby to sprzedać. Myślę, że na 
pewno nie będziemy obniżali ceny.” 

 
Radny Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „To ja dopinguje do tego, żeby zakończyło się 

to pozytywnym efektem, żeby miasto pozbyło się tego majątku, który jest, oczywiście 
zabezpieczając swoje interesy. Bo sytuacja na tym terenie jest bardzo złożona, jeżeli chodzi 
o pewne służebności.” 
 

Radny Sławomir LACHOWICZ powiedział, cytuję: „Ja patrzę na ten obiekt, ja już 
kilkakrotnie na sesjach mówiłem w jakim to jest stanie, co tam się dzieje. A jest rzecz jeszcze 
taka jak z naszym hotelem Konin, nasz hotel Konin nie wszystkie media posiadał. A tutaj 
niestety wszystkie media jakie idą do budynku, do działki tej, którą chcemy sprzedać, 
przechodzą przez piwnicę w budynku działki 222/09. Także praktycznie ten budynek, który 
chcemy sprzedać jest odcięty. I teraz z tyłu następny budynek 222/40 też jest tego samego 
właściciela. Tak że ja nie wiem czy nie byłoby potrzeby sprzedania w formie bezprzetargowej 
tego budynku, bo jeżeli ktoś to nabędzie, to też nic nie zrobi. To może w tym stanie dalej 
szpecić miasto długi czas  
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 Przewodniczący Komisji Infrastruktury dodał, cytuję: „Ja rozumiem tutaj pewne 
zachowania proceduralne, po kolei jak gdyby eliminować pewne formy zbycia tej 
nieruchomości.” 
 

Radny Wiesław WANJAS, cytuję: „Kiedyś się robiło w ten sposób i się robi nadal, 
jest jeden zainteresowany, a obok są sąsiedzi, którzy nie są zainteresowani dokupieniem 
działki, się pyta i jest forma bezprzetargowa.” 

 
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Tadeusz JAKUBEK powiedizał, 

cytuję: „My śmy rozważali ewentualną kwestię zbycia bezprzetargowego, ale ponieważ ta 
nieruchomość jest na tyle duża jest samodzielną nieruchomością. Było zbyt duże ryzyko 
podjęcia decyzji o sprzedaży bezprzetargowej, mógłby być zarzut, że to jest niezgodne 
z ustawą. A zatem myślę, że jeśli jest wola tej osoby, o której niektórzy myślą, to będzie to 
w trybie przetargowym, to będzie bezpieczniejsza formuła, zdecydowanie bezpieczniejsza.” 
 

Radny Janusz ZAWILSKI powiedział, cytuję: „W układzie kiedy jest taki problem 
ewentualnie z tymi wszystkimi przyłączami rozumiem, że w ofercie przetargowej będzie 
napisane, żeby ktoś się nie poczuł wstawiony na „minę”, że on kupi, a ten na złość nie da mu 
wody i ścieków, i wszystkiego innego, bo nie będzie takiej możliwości. Czy to będzie 
napisane w ofercie, że to niestety tak jest, bo tego wymagałaby uczciwość?” 

 
Kierownik Tadeusz JAKUBEK powiedział, cytuję: „Nie tyle uczciwość, ale 

bezpieczeństwo miasta, żeby nie było odszkodowania z tytułu przetargu”. 
 
Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 
 

KOMISJA FINANSÓW  i KOMISJA INFRASTRUKTURY: 
 
DRUK NR 784 - 12 radnych „za”, 1 radny „wstrzymujący się” od głosowania – pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 
 
 
DRUK NR 778 - 12 radnych „za” –  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości i obciążenia służebnością gruntową przechodu i przejazdu. 
 
DRUK NR 786 - 13 radnych „za” – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości. 
 
 
DRUK NR 785 - 13 radnych „za” – pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
zamiany nieruchomości. 
 
 
DRUK NR 779 - 13 radnych „za” –  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 
 
 
DRUK NR 787 - 13 radnych „za” –  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie 
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 
 

         Przewodniczący Komisji Finansów 
 

                                    Tadeusz WOJDYŃSKI 
 
 
      Przewodniczący Komisji Infrastruktury  
  
       Piotr KORYTKOWSKI 
 
Protokołowała: 
M. T. 
Biuro Rady Miasta    
 


