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 Kilka dni temu, niespodziewanie rozpoczęła się budowa budynku w osiedlu Złotego 

Wieku, przy ulicy Parnickiego 20. Według uzyskanych informacji nowy budynek ma być 

hostelem. Proszę o odpowiedź na pytania: 

1) Dlaczego wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie zostało wstrzymane na okres 

dziewięciu miesięcy w związku z procedurą uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Mistrzejowice – księdza Jancarza”? 

2) Jakie są ustalenia decyzji WZ – przeznaczenie, rozmiar itp. 

3) Decyzje WZ wydawane są w oparciu o zasadę dobrego sąsiedztwa, tzn. nowy obiekt 

MUSI mieć odzwierciedlenie w otoczeniu. Proszę mi powiedzieć, jaki budynek 

„zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacji” znajduje się przy ulicy 

Parnickiego? 

Nowy budynek w tym miejscu zniszczy ciągłość istniejącego pasa zieleni, który miał być 

chroniony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sprzeciwiam się 

wydawaniu takich decyzji, które godzą w zasady i procedury planistyczne. W takich 

sytuacjach powstaje pytanie, dlaczego miasto wydaje pozwolenia, które są sprzeczne z 

projektami planów miejscowych? Dodatkowo obiekt znajdować się będzie pod drutami 

wysokiego napięcia, co budzi wątpliwości co do zasadności wydania decyzji. 
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 Na pętli autobusowej i tramwajowej Mistrzejowice znajdują się pomieszczenia 

socjalne dla kierowców i motorniczych. Szczególnie pomieszczenie dla motorniczych, kiedyś 

mocno obsługiwane ze względu na sprzedaż biletów dzisiaj jest praktycznie nieużywane. 

Proszę o rozważenie możliwości otworzenia tam miejskiej toalety publicznej, w ramach 

możliwości lokalowych, oczywiście poza częścią pozostającą do dyspozycji kierowców. Taki 

wniosek złożyli mi mieszkańcy, którzy zauważają problem, widząc ze swoich okien 

nieprzyjemne obrazki za budynkiem.  

 Równocześnie chciałem prosić o rozwiązanie problemu kanalizacji przy budynku 

socjalnym na pętli tramwajowej Mistrzejowice. Z tyłu budynku praktycznie cały czas unosi 

się bardzo nieprzyjemny zapach. W pobliżu znajduje się parafia, a tuż obok przebiega 

chodnik. Parafianie skarżą się na tą niedogodność. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Michał Drewnicki 
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 Proszę o informację na temat prac dotyczących ochrony przyrody na terenie łąk 

nowohuckich. Równocześnie chciałem prosić o wysprzątanie terenów zielonych wokoło. 

Szczególnie od strony ulicy Padniewskiego w dzikim lasku znajduje się sporo nieczystości, 

które należałoby wysprzątać. 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Drewnicki 
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 Proszę o informację dotyczącą istnienia ścieżki rowerowej między osiedlami 

Tysiąclecia i Oświecenia. Kiedyś na trasie północ – południe między tymi osiedlami istniało 

oznakowanie, jednakże w tej chwili sytuacja nie jest jednoznaczna. Czy ścieżka została 

zlikwidowana? 

Równocześnie chciałem przypomnieć moją poprzednią interpelację dotyczącą 

dopuszczenia dla rowerów wzdłuż ulic Jancarza i Bohomolca. Czy obiecana w odpowiedzi 

analiza została przeprowadzona i czy rowerzyści będą mogli jeździć rowerem po chodniku, co 

ma swoje uzasadnienie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów i brak podobnej ścieżki 

w okolicy? 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Drewnicki 


