
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  
Rady Miejskiej  w Nowej Dębie 

 
odbytego w dniu 12 września 2016 r. 

 
Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Tomasz Gazda, który powitał 
uczestniczących. Na podstawie listy obecności stwierdził obecność 8 członków komisji , a następnie 
przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

i ustalenia ich przebiegu. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. Zaproponowany porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisję. 
 
Ad. 3. Sekretarz Gminy - Elżbieta Gil przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. W uzasadnieniu do uchwały poinformowała, że 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, do dróg gminnych 
zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innej kategorii, stanowiące uzupełniającą 
sieć dróg, służące miejscowym potrzebom. W związku z opracowanym projektem budowlanym dot. 
rozbudowy dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba  
i zamiarem przystąpienia do remontu ww. dróg zasadne jest zaliczenie dróg o długości 2 km do 
kategorii dróg gminnych. Przedmiotowe drogi po przebudowie uzyskają parametry dróg 
publicznych gminnych, co przyczyni się do poprawienia jakości poruszania się po nich, a także 
zwiększy się dostęp do zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie TSSE.  
W dyskusji nad projektem uchwały radna Marzena Chmielowiec zwróciła się z zapytaniem do 
burmistrza, jaki będzie wzrost kosztów utrzymania tych dróg w kolejnych latach?.  
Burmistrz Wiesław Ordon poinformował, że gmina już ponosi koszty utrzymania, bowiem są to 
drogi gminne, a w kolejnych latach koszty utrzymania zapewne wzrosną, projekt rozbudowy 
zakłada nie tylko budowę dróg ale również parkingów. Szacowany wzrost to ok. 10 – 15 tys. zł. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (8 „za”). 
 
Ad. 4.  
Przewodniczący Tomasz Gazda poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji z 29 sierpnia 2016 r., który dostępny jest w programie eSesja.  
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono, protokół  
z 29 sierpnia 2016 r. został przyjęty (8 głosów „za”).  
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
 
         Tomasz Gazda 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Gil 


