
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 

wojewody małopolskiego Józefa Pilcha 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo! 

Biuro Poselsko-Senatorskie w Limanowej odwiedzili mieszkańcy miejscowości Koszary i sąsiednich wsi,  

z terenu gminy Limanowa, w tym romscy mieszkańcy Koszar, z prośbą o interwencję w sprawie dotyczącej 

przeniesienia Romów zamieszkałych na ul. Wąskiej w Limanowej do wsi Koszary w gminie Limanowa. 

Jak informują mieszkańcy Koszar, w tym romscy mieszkańcy tej wsi, przeprowadzka Romów z ul. 

Wąskiej w Limanowej do Koszar w gminie Limanowa stworzy „cygańskie getto”. Kumulowanie tak dużej 

grupy społeczności romskiej w jednym miejscu, przy nierozwiązanych problemach społeczności romskiej tam 

już zamieszkałej, nie będzie sprzyjało integracji tej społeczności w Polsce. Zamiast integracji wystąpi 

zjawisko koncentracji. Populacja społeczności romskiej osadzonej w jednym miejscu osiągnie wtedy liczbę 

ponad 150 osób. 

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że grunty, na których mieszkają Romowie w Koszarach, należą do 

gminy Limanowa, której rada na sesji w dniu 28 marca 2017 r. podjęła rezolucję nr 1/2017, w której czytamy: 

„Rada Gminy Limanowa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec zapowiedzi Wojewody Małopolskiego 

budownictwa mieszkaniowego na terenie osiedla romskiego w Koszarach bloku wielorodzinnego oraz innej 

zabudowy mieszkaniowej”. 

Jak informują mieszkańcy Koszar, budowanie nowych domów na działkach należących do gminy 

Limanowa, tj. na działkach nr 270/1 lub 130/4 w Koszarach, jest utrudnione ze względu na to, że działki te są 

już częściowo zabudowane samodzielnie wykonanymi przez mieszkańców osiedla romskiego budynkami, 

które najczęściej mają niejasny stan prawny i wątpliwy stan techniczny. 

Należy też zauważyć duże rozbieżności czasowe pomiędzy terminami składania wniosków do Programu na 

rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 (dalej: „Program integracji”)  

a postanowieniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Limanowej (dalej: „powiatowy 

inspektor”). 

Wnioski do Programu integracji na rok następny składane są jesienią roku bieżącego i rozpatrywane aż do 

marca następnego roku – wtedy zainteresowani otrzymują decyzję i przyznawane są na cele romskie środki 

finansowe. 

Powiatowy inspektor wydał postanowienie nakładające na część romskich inwestorów domów położonych 

na osiedlu, działka 207/1 w Koszarach w gminie Limanowa, obowiązek złożenia szeregu opracowań mających 

na celu np. zatwierdzenie projektu budowlanego w celu ustalenia opłaty legalizacyjnej do dnia 15 czerwca 

2017 r. 

W takiej sytuacji, przy braku możliwości sfinansowania opracowań tych dokumentów ze środków 

własnych ludności romskiej, nie można też sfinansować tego przedsięwzięcia z Programu integracji, gdyż 

wniosek w tej sprawie będzie można złożyć za pośrednictwem np. wójta gminy Limanowa i przy jego zgodzie 

po czasie, jaki został wyznaczony postanowieniem powiatowego inspektora, czyli jesienią 2017 r. Wniosek 

będzie rozpatrzony, podobnie jak to miało miejsce obecnie, do początku marca 2018 r. i wtedy mogą zostać 

przyznane na ten cel fundusze – prawie rok po upłynięciu terminu, który nałożył powiatowy inspektor. 

Trzeba także zauważyć, że postanowienia powiatowego inspektora dotyczące robót budowlanych  

i obowiązków inwestora zostały wydane w dniu 24 listopada 2016 r., podczas gdy wnioski do Programu 

integracji na 2017 r. można było kierować do 16 listopada 2016 r. 

Na marginesie należy zaznaczyć, iż wedle relacji lokalnych mediów aktualna pozostaje kwestia możliwości 

zamieszkania Romów z ul. Wąskiej w zakupionym im przez samorząd miasta Limanowej budynku rodzinnym 

w Czchowie, który stoi pusty. 

W związku z tym uprzejmie zapytuję. 

1. Czy Pan Wojewoda Małopolski ma zamiar przesiedlić Romów z ul. Wąskiej w Limanowej do Koszar  

w gminie Limanowa? 

2. Czy istnieją plany, zamierzenia budownictwa mieszkaniowego – rozbudowy osiedla romskiego  

w Koszarach? 



3. Czy zgodnie z wiedzą, jaką posiada ministerstwo, Romowie z ul. Wąskiej w Limanowej na obecnym 

etapie prawnym sprawy powinni zamieszkać w domu zakupionym dla nich w Czchowie? 

4. Czy Pan Wojewoda zamierza legalizować domy stojące na działce 270/1 w Koszarach, których stan 

prawny jest obecnie niejasny? Na bazie jakich środków finansowych? 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 

 


