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Interpelacje i zapytania radnych

Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ
Panie Przewodniczący, Szanowni zebrani. W nawiązaniu do pytania z poprzedniej sesji
chciałem zapytać Pana Burmistrza Szumca sądzę, czy Jego odpowiedź w sprawie mojej
interpelacji dotyczącej parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji wyczerpuje już sposób
załatwienia sprawy, czy będzie dalszy ciąg? Przypominam Państwu, że stwierdziłem tam, że
ten parking, który znajduje się na mieniu komunalnym zawiera tablicę z napisem tylko dla
pracowników policji m.in., co wydawało mi się pewnym nierównouprawnieniem w dostępie
do niego również innych mieszkańców, w tym interesantów Policji. Następnie w mediach
lokalnych pojawiła się odpowiedź, która powiem tak: gdyby się tylko na niej skupić to
wyszedłem tam na człowieka lekko upośledzonego, bądź kretyna wręcz, ponieważ Pan
rzecznik Policji – Pan policjant o nazwisku Paśnik stwierdził, że parking jest własnością
Policji i w związku z tym te napisy są właściwe. Chciałem przypomnieć, że w świetle
odpowiedzi Pana Burmistrza wynikało, że 90% terenu parkingu – czyli działki 2008/1 i
2008/2 są własnością Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Lublinie. Czyli 10% działki 209/1, i działka 209/2 są własnością komunalną, czyli
naszą… Biorąc pod uwagę, że 10% z kilkunastu miejsc stanowi naszą własność…. Miałem
okazję bycia kilkukrotnym gościem komendy Policji w nieprzymuszony sposób, tylko
dowolny – po prostu nie mogłem tam zaparkować. Więc mam pytanie, czy zamierzamy coś
zrobić z tym dalej, że na części naszych gruntów, nasi mieszkańcy nie mogą parkować mając
interes do Policji. Ale powtarzam, po godz. 15 00 ten parking nie może być zajmowany.
Mówię to na podstawie wniosków zgłoszonych przez moich wyborców. Słyszałem, że były
przypadki, że ludzie dostali mandaty za parkowanie tam na miejscu, który był pusty.
Chciałem się więc dowiedzieć, czy będzie dalszy ciąg, czy możemy coś z tym fantem zrobić?
W świetle tych wydarzeń i faktów można zrobić tak, żeby wilk był syty i owca cała.
Pracownicy cywilni policji mają wewnętrzny parking i też mogą parkować na tym samym
parkingu na zasadach ogólnych, jednakowych, jak mieszkańcy miasta i naszego terenu, którzy
mają interes do Policji. To jest jedna rzecz. Można też uwzględnić czas pracy pracowników
cywilnych tak, żeby również interesanci policji, ale być może nie tylko cywilni, mogli z tego

parkingu skorzystać. Dlatego bym prosił w formie tego pytania żeby zbadać, czy jest
możliwość, żeby coś z tym zrobić bez wciągania w to ambicji takich, czy innych. Po prostu
jestem gotów posypać głowę popiołem, ale uważam, że to jest interes nasz wspólny , proste
słowa, bo wystarczy jeden gest i kilka miejsc byłoby do dyspozycji dla normalnych obywateli
miasta Lubartowa.
Z-ca Burmistrza RADOSŁAW SZUMIEC
Na pewno Pana Radnego Gregorowicza interesuje ten parking przy ul. Popiełuszki . Zarówno
ul. Jagiełły jak i Sienkiewicza i ten parking będą ogłaszane w jednym przetargu ze względu
takiego, że być może uda się dużo korzystniejszą cenę uzyskać, bo zakres tych robót będzie
dużo, dużo szerszy. (…) Jeszcze Pan Gregorowicz rękę podnosi. (Wypowiedź z sali nie do
odtworzenia) A, przepraszam najmocniej, faktycznie tam jest taka sytuacja, tylko też nie do
końca, chyba też ma Pan wiedzę taką, no z pierwszej ręki powiem, bo skarb państwa można
powiedzieć w całości jest właścicielem a zarządcą tego terenu jest policja. Jeśli jest zarządca
to zarządca ma takie prawo, że ustawia sobie znaki takie jak naprawdę jemu odpowiadają.
Miasto faktycznie tam ma nie 10% aczkolwiek od krawędzi jezdni w najszerszych odcinkach
jest 80 cm tam po takim skosie. Musiałbym to na mapie zaprezentować, no ale na takim
odcinku i w takim miejscu miasto niewiele naprawdę może zrobić, bo Pan mówi o
dodatkowych miejscach parkingowych. Chyba, ze jakieś dobrowolne dogadanie się z policją
mogło by spowodować, że dwa czy tam trzy miejsca ewentualnie by powstało. Sytuacja tam,
ta własnościowa nie jest do końca uregulowana. Mogę nawet powiedzieć, że skręt w prawo z
ul. Cichej w kierunku miasta, centrum też chodnik jest na działce skarbu państwa tam gdzie
Policja dysponuje tym gruntem. Są takie miejsca w mieście, że te stany tych nieruchomości są
nieunormowane i one sobie tak funkcjonują. Jakbyśmy chcieli prostować to pewnie wiele
czasu byśmy musieli poświęcić. Chyba odpowiedziałem już na wszystkie pytanie. Dziękuję
bardzo.

