
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 maja 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka 

Szanowny Panie Burmistrzu! 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senato-

ra, tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1605 ze zm., zgodnie z którym „Poseł lub senator ma prawo podjąć – 

w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rzą-

dowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, 

a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu 

albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania”, wnoszę 

interwencję w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Kanarkowej, miejscowość Wronowice, gmina 

Łask. 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy ulicy Kanarkowej we Wronowicach, prosząc o in-

terwencję w sprawie przeniesienia środków zaplanowanych w budżecie gminy Łask na 2020 r. z remontu 

ulicy Jastrzębiej na inwestycję drogową na ulicy Kanarkowej. Mieszkańcy od ok. 30 lat bezskutecznie zabie-

gają o położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Kanarkowej. W załączeniu dokumentacja ze spotkań, które 

miały miejsce na przestrzeni lat. 

Mieszkańcy podnoszą następujące argumenty: gmina Łask w poprzednich latach przeznaczyła środki fi-

nansowe na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Kanarkowej, uzyskano nawet pozwolenie na budo-

wę, AB.7351-2/286/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. Mieszkańcy przekazali, że wobec braku remontu gmina 

Łask wystąpiła do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z prośbą o przedłużenie ważności uzgod-

nień projektowych, z przewidywanym terminem zakończenia inwestycji w 2015 r. Do dnia dzisiejszego re-

montu nie przeprowadzono, pomimo wielokrotnych zapewnień oraz rozmów w tej sprawie. 

W budżecie gminy Łask na 2020 r. zaplanowano środki finansowe na remont ulicy Jastrzębiej, również 

we Wronowicach, mimo że droga ta jest drogą bez przelotu i w ocenie mieszkańców nie spełnia warunków 

drogi publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, z dnia 2 marca 1999 r., droga bez przelotu jest 

zaliczana do kategorii dróg publicznych w przypadku posiadania placu do zawracania samochodów. Ulica 

Jastrzębia takiego placu nie posiada. Ponadto mieszkańcy podnoszą fakt, że część ulicy Jastrzębiej, na której 

planowany jest remont nawierzchni, należy do osoby prywatnej. Mieszkańcy odnosili się wielokrotnie do 

osób prominentnych, które zamieszkują ulicę Jastrzębią. Pismo od mieszkańców wyjaśni zarzuty, jest ono 

załączone. Mieszkańcy poinformowali mnie również o fakcie, że z uwagi na trwający remont ulicy sąsiedniej 

– Sikorkowej większość ruchu w miejscowości Wronowice odbywa się przez ulicę Kanarkową, która została 

jeszcze bardziej zniszczona przez ciężkie maszyny, autobusy i samochody osobowe. 

Szanowny Panie Burmistrzu, wobec powyższych argumentów zwracam się z uprzejmą prośbą o udziele-

nie odpowiedzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, wobec przeznaczenia środków publicznych z budżetu gminy na dokumentację projektową 

ulicy Kanarkowej zwracam się z pytaniem, dlaczego została zmieniona decyzja w sprawie budowy z ulicy 

Kanarkowej na ulicę Jastrzębią. Proszę o podanie kosztów poniesionych na dokumentację projektową ulicy 

Kanarkowej. 

Po drugie, wobec otrzymania pozwolenia na budowę ulicy Kanarkowej, następnie przedłużania ważności 

projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, co wiąże się ze znacznymi środkami finanso-

wymi przeznaczonymi z budżetu gminy oraz dodatkowym zaangażowaniem czasowym urzędników, zwra-

cam się z prośbą do Pana Burmistrza o uzasadnienie nieprzeprowadzenia tak ważnej inwestycji dla miesz-

kańców Wronowic, o czym świadczą wielokrotne spotkania i starania w sprawie. 

Po trzecie, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie stanu prawnego własności gruntu ulicy Jastrzębiej, na któ-

rej jest planowana wymiana nawierzchni. Część ulicy Jastrzębiej zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów 

znajduje się w rękach prywatnych. 

Po czwarte, zwracam się z prośbą o uzasadnienie wyboru ulicy Jastrzębiej do remontu i kolejne odłożenie 

w czasie remontu ulicy Kanarkowej, pomimo braku przelotu ulicy Jastrzębiej w odróżnieniu od ulicy Kanar-



kowej, niespełniania przez ulicę Jastrzębią warunków drogi publicznej, tj. braku placu do zawracania na koń-

cu drogi, znacznego zniszczenia ulicy Kanarkowej w wyniku trwającego remontu ulicy Sikorkowej, wcze-

śniejszego pozwolenia na budowę, na co zostały przeznaczone znaczne środki finansowe, i wieloletnich sta-

rań mieszkańców w tej sprawie. Wszystko to znacząco wpływa na osłabienie zaufania obywateli do władzy 

publicznej. 

W związku z powyższymi argumentami zwracam się do Szanownego Pana Burmistrza o udzielenie od-

powiedzi w opisanej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Łuczak 

 
 


