
UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa zakładu dróg wraz
z infrastrukturą"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska w Żarowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planów realizacji inwestycji pod nazwą
„Zakład budowy dróg wraz z infrastrukturą w Żarowie”.

2. Szczegółowa treść stanowiska Rady Miejskiej w Żarowie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr VI/29/2019

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 21 lutego 2019 r.

Rada Miejska w Żarowie w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Budowa zakładu dróg wraz
z infrastrukturą w Żarowie” wyraża sprzeciw wobec realizacji tej inwestycji.

Art. 23  ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) wskazuje,
że radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Znaczy to, iż radny powinien
działać w interesie publicznym na rzecz społeczności lokalnej.  Realizując ten obowiązek radny utrzymuje stałą
więź z mieszkańcami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty.

Szereg protestów mieszkańców gminy Żarów podjętych w stosunku do realizacji inwestycji pod nazwą „Zakład
budowy dróg wraz z infrastrukturą” w miejscowości Żarów stanowi wyraz opinii publicznej, którą Rada Miejska
w Żarowie wyraża w niniejszej uchwale, jako stanowisko w sprawie planowanej inwestycji  pod nazwą "Zakład
budowy dróg wraz z infrastrukturą".

Planowana inwestycja ma powstać na terenie przy byłych zakładach chemicznych, których skutki działalności
mieszkańcy pamiętają, a zapach pozostawionych do dzisiaj odstojników jest wyczuwalny w mieście i okolicznych
wsiach.  Obawy mieszkańców Gminy i lęk są  uzasadnione,  gdyż przez dziesiątki  lat  nasi  rodzice  i dziadkowie
odczuwali  skutki  tych zakładów.  Do dzisiaj  teren po byłych zakładach chemicznych nie jest  zrekultywowany.
Planowana  inwestycja  kłóci  się  z polityką  naszego  Państwa  i naszej  Gminy  w zakresie  walki  ze  smogiem
i programami ograniczania emisji realizowanymi przez Gminę.

Wiele lat temu postawiliśmy na rozwój gospodarczy Gminy. W naszej Strefie Ekonomicznej powstały przyjazne
środowisku nowoczesne zakłady, dlatego też Żarów stał się miejscem, gdzie chcą ludzie żyć, mieszkać i pracować.
W miejscu  planowanej  inwestycji  znajdują  się  tereny  rekreacyjne,  w tym  wybudowane  ścieżki  rowerowe.
W bliskim sąsiedztwie jest też jedyny zabytkowy Park, w którym chętnie przebywają nasi mieszkańcy. Są szkoły,
do których uczęszczają nasze dzieci.

Innym ważnym aspektem dla mieszkańców jest fakt, iż w przypadku zrealizowania inwestycji znacznie spadnie
wartość wszystkich nieruchomości położonych w pobliżu planowanych inwestycji.

Mając na względzie powyższe argumenty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Miejska
w Żarowie  wyraża  zdecydowany  sprzeciw  wobec  planów  dotyczących  wspomnianego  zakładu  budowy  dróg
w Żarowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie
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Uzasadnienie

Na podstatwie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działa-
nia gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą budowy zakładu dróg wraz z infrastrukturą Radni Rady Miejskiej
w Żarowie po analizie materiału zgromadzonego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Burmi-
strza Miasta Żarów są przekonani, że taka inwestycja jest w naszej gminie niepożądana. Rada w tej sprawie może
wyrazić jedynie swoje stanowisko, które jest zbieżne z wolą społeczeństwa.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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