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Na podstawie art, 6 ust.
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ustawy z
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(Dz.U,
petycjach
lipca 2OL4 r. o
z2Ot8 r. poz,

870 przekazuję złozoną pismem z dnia 18 lutego 2O2żr. petycję ogólnopolskąz25 stycznia
2022 r. w sprawie budowy 3 hoteli apartamentowych w Bystrej.

Zgodnie z art" 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji moze być żądanie,

w

szczególnoŚc!,

zmiany przepisów prawa/ podjęcia rozstrzygnięcia lub innego dzialania

W sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to, że podmiotem właściwymdo rozpatrzenia

petycjijest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, które są
właściwedo zadośćuczynienia ządaniu zawarternu w takim wystąpieniu.

Przedmiotem ządania zawartego w ww. petycjijest udzielenie wyjaśnień dot. budowy
3 hoteli apartanrentovłych w Bystrej, Rada Gminy Wilkowice uznała, ze przedmiotowa petycja

dcltyczy zagadnień nalezących do właściwości
zarówno Starosty Bielskiego jak i Wójta Gminy

Wiłkowice, dlatego biorąc pod uwagę art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który
jest niewłaściwvdo iej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie późniejjednak niz w terminie
30 dni od dnia jej złozenia, do podmiotu właściwegodo rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o iym równoczeŚnie pcdlniot wnoszący petycję, przekazanie ww. petycji Staroście Bielskiemu
jak i Wójtowi Gminy.iest zasacine.

W załączeniu uchwała Rady Gminy Wilkowice z 30 marca ża2żr. Nr XL/386/2022 w sprawie
przekazattia petycli według właściwości.
Z poważaniem

UCHWAŁA NR xll38ól2022
RADY GMINY WILKOWICE
z dnia 30 marca 2022
w sprawie przekazania

Na

po<istarvie afi.2

usl.3.

aft. ó ust.

Poz-" B70) wzwiązku zaft.l8ust.
z2022 r,- poz, 559 ze zmianami)

l

-

r.

pe§cji ł,edług właściwości

l ustarły zdnia 1l lipca 2014r. opetycjach (tj. Dz.IJ. z20l8r.
l990r. o samorządzie gminnym (i. t. Dz.U.

ustawy zdrria 8marca

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:
§

l, Po zapoznanitł się ze stanorviskiem Komisji Skarg, Wniosków iPetycji Rady Gminy Wilkowice

ogólnopolskiej pery,cji z dnia 25 stycznia 2a2ż r. w sprawie budowy trzech hoteli apartamentowych
rv Bystrei, uztlaje się za nieivłaściwądo jej rozpatrzenja i postanawia przekazać przedmiotową petycję co
Starosry, Bielskiego qlraz dłi Wójta Gmin.l,, Wilkowice, jako organów właściwychdo rozpatrzenia petycji.
r,ł' sPrau,ie

§ 2. Zobowiązu.|e się Przewcsdniczącego Rady, Gminy do zawiadomienia rvnoszącego peĘcję o sposobie jej
załatrvienia.

§ 3" Llchwała wchodzi w zvcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE
§tanorł,isko Komisji Skarg Wniosków i Pe§cji z dnia 1ó marca 2022 r.

Do Rady, Gnrin1, Wilkorł,icę rvpłynęłapetycja ogólnopolska z dnia 25 sĘcznia ŻO2Ż r.
ił,sprawie budon,y 3 hoteli apertamentowych w Bystrej, która została przekazana przęz
Przewodniczącęgo Rady Gminy Wilkclwicę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z proŚbą
o wypracowanie stanowiska w sprarłie.

Komisja, po zasięgłlięciu opinii adwokata oraz biorąc pod urł,agę treśćpeĘcji, w której
ń.noszący peą,cję ż_ąda interwencii od lvładz gminy w rwiązku z budową trzęch hotł:li
apartamentorł_lch w, Bystrej, na posiedzeniu w dniu l6 marca żO2ż t. stwierdziła, że przedmiotową
petycję nalez.v:

- przekazać §taraście tsięlskiemu w zakresie związanym z wydanym pozwoleniem na budowę
,Jła inwestycji pod nazwą ",budowa kornpleksu trzech hoteli apartamentowycll wraz.z niezbędną
infrastrukturą techniczną na dz, nr 103316 Gmina Wilkowice (obręb 0002 Bystra Sląska" jerln.
elł,id, 2402i0_2 \Vitkowice)" wra?_ z infrastrukturą tawarzyszącą (parkingi, droga dojazdovla,
dostęp do mediów w,tym prąd, woda)"
- natonriast w poznslaĘm zakręsie doł,czącyn zmianv miejscowego planu zagospodarowalria
przestrzenneuc gmin3, oraz ztlr*ierzęń inwestycl,inych gminy dotyczących budowy mostu
naprzecirv N,{agnusa llalezy przekazać przednriotorł,ą pe§cję Wojtoivi Gmirry Wilkowice,

W zrviązku z po\1,\1zszym. w oparcitt o an. 6 ust. l ustawy zdnia l1 lipca 2014t. o petycjach
irj. Dz. ti. z 20l8 r. pr.lz, 870). zgr:dnie z którym, cyt.: ..adresat petycji, który jest niewłaściwydo
jednak niz w terminie 30 dni od dnia jej
.ie.i rozpatrzenia, przes.yła ją nieził,łocznie. nie później
zlr:ż.ęnia. dcl podmiłltrt rł,łaściu,egodo razpatrzenia petycji, zawiadamialąc o tym równoczęŚnie
podnriot \1,11(,lsząc\, 1-ret3,,cję", podjęcie niniejszej uchr.ł,ałynależy uznać za zasadne,
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Wno§Zę § WyjaŚnierria kwestii pontlszanych W

Bystra, 25/0l l2a21
Wojta Gminy Wilkowice
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sani

Łet3,,e.i* *gńEnalpoisl** wg

heldcwy 3 ho$eBi ngrnntarnentowYch w BYstrej

ł.,rrillirłkrrieiq;o::raka,fek Bvstrej zostatlie zniszezony, a spokajnY i<trirnat wsi drastlcznie
w sąsiedztwie OW MAGNIjS,
,u,,"t,,,r,inor',.1.;;;..;;;;,,*'l,.lr.,,.-,o io,r,$iuru* 3 hctetri apartamentow}'ch
nieodwrae;ałnie
.i.rrłaiąeą,t;r.iąlor,,.,a j{-;!]
niit:.zira* 4*la po*ad 600 osob w 4*<rsobołł}ch rnięszkaniach),
przy tliicacłt Klirrrczoka i Fałata,
:rmi,eni ;haraktci-Bystr*j D.:;Ł}trzez zwiększe*ą e SgJY* §iezbę mieszkańcÓ**
kolosalnY wzrost
Bęi]zie 1.o 1,1..iał* ilegai1..,łłvivpł\,vo, ne jakc,śćzyeia obecnych nrieszkancow P.\P.ZęZ
wodY
,u por.r,srJości tysiącacii}, utr"udm_ienia w dostęPie do
;l*,*g§-pą: sp.łgre*chcda*:ug* {l;;,rouiy * u*tk**h, a
Białki i lasow na stłrkach
ł:rar, a*źsntxemie piłn§*u kr*,"§*Ełraz*weplal § cfusucBr§§ F{aturaZOOS w dolinie
;i ;,;lyidale! nl i Kq.łłcwrctu.
lub v{YPocZYwamY w
l"lie takiej tsystr*! rłlterłl3i. Frzyporniłlarny Wanr \.Vłodarze, ze mieszkamY
I-udwika Jekeiesa, Wsi z zabudową
,i::ł;ł;-jrłliejsełlłr_nści,.;ltc,c,:,l;iłc1 gcranri, z historią"iuliana Fałata czy
WieŚ, któracałY czas
,.;j-r;*,r+łizit"iną ilasan;i. F,ii* apirrlafflentLrwfatni, supennarketami cą,dyskotekarni.
obciązenie sPaiirrami aut,
_=rłłłi{crl!}cfi.}f _"ię zę sii;ł,liji.:ili, łlie n,l*zt scbie p*rwclić rra tak cgron.ne
ffivstr* tEl mie §zczvrk!!!
w zarnknię e-!
:i]iĄ.azal"§-}y, zt jnl;ią:ii.*,tJa ta jest zbyt diłza iła ieelr*ieznezaptrecze i warułrki Panująee
do szPitala i nadnrierna
fi*lirlię 3_i;sirej Efękłęnl ie.! hędą kłlrkł"iałas. za}łłogeniaw eloiezdzie karetek
'Ił: z Ł;rriei bęrlzie xvymagac fiepraw} {z PieiliędzY PubłiczrrYch}
r:;i.,;,31o;ttar:ia irifrastrułłtur.. l ircdcw.iska.
§ędzierny musiexi sfinansowaĆ btrdowę
s:.k.ił,li,, lilcrt są k{:,fis*kvnęn;:1a prvwa"ifi__V,Jli ;ntęl"§st.rr" ił:rłęstłra.
,;z;v budowę parł<!ngłlw wOkCYł MagnUSa dtra
sul,,iat[._-ł iul.r roncla ,,"1a skrz,r-et.;a*lu lli Falaia ze §:czyrĘ<l"*si._ą"
ł:i.*sr[<aiiti;w, t<[ólzy ::ir: Łęclą umieiiieh*l*ii Ęeehae na *a*i*g pŃziełł:rly,
3 mięszkalne i TYLKC
iV ziNiązku z,iaktem_ zą ln.westor n* uu"Ó3u.; stronie of,eru.ji 4 budynki, y ty*
na budowę 3 łicteli apartamentcw}'ch, Żądaml'
i*cl*n r,ulnctotiriniufii. ł$ jf.St sp|ZęaZfię,ć pozwoleni*ffi
l

nterv;ei,rcii Włarjz Gmiril pa}l-lIz,6z
wydający
1Ą;vstąF]ienie o lvznolł.ienię Ftci§tęt!,Jlłania o pclz.,voienię na budowę. tak aby organ
Inwestora,
pr.,r,"iolenie na ł;ildł:l,;e; u*de|niował *eeyzję na porlstawie rzeczyw-isą'cir zatnterzeń
czasu wznowienia PostęPc'wania
\ful s1al;ienl; * i;!;:ii,r..i.r-illónie lł,jk*rlalncścip*rru,łleni;t na łlr:dowę do

i

"'

_i

rvłaseirvrylłl zamierzepienr irrwestycYjn.vnr, gdYz mcgło dclŚc do
§tarcstwa Powiatowego,
,1,1,,iorł.*eizerlił: *,, rłą,J *rgurru, rł,_1,łiająrego pozrvolenie ria budolvę, Ę"
in*'estYcji" cryii,
i_ii;,,,ar,iłv,,łii-ll* ;lir,łią..:.,::iti ,..,łrt-az z §,.,lsztoĘsem} rregatyrvn_vch sk-utkaw
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Ęiz,.(lsi:,t;ił,iężł,tl,:l:jijihi.iautnaui Fałatafiuzte:"azo<lbywająsiętamĄdYkielowcow)lPrcblemu
z .",,,i?ąl:z,eń:,erl: sii,jł; ruc}łu n:l rli §zcivrkow-ską" Óraz utrurinienia z dojazdenr do s,zPitala
s* s,t, t}Et-ti ł'ieiliełtaspcrvclnią dojazd karętki do szPitala},
1lui1-1.;cl1.1!c*i,:r,l:e;:ł-, l śrviatła
,[ó2
ln!tszkailia {tk 5O0 osob} tł;z prz,v zasilaniu w 'łcdę wPłYnie
n_i,l;ste;;,.ł dłi *i:ii,,- - du;lciatkłrv*
;}f; $t]3,1*lrk ,::i.nlr,;,l:t łii*if, * siei:i ąłd*ciąg*iu.'*j.
r : ______,,_._L lniejsc
Włłr-"il.iLcrv 1:ai-L,,;,.,,.,.ar:ie ,ł ci".*iii:r, inruięsry,!;1 - Ł;ud.cr,ł,a przez {nwestora 200 Podziemni'cłr
któryc}ł niicszkańey przyjeżdz-ająeY na Ędzień nit: będą
1łal.klngłl.,ł.l.;ii;ł itiiułrl rias*_l,;i"rl, z
nle najPięknielszego
ko,lzt,§iae ł.zt\al.:,):;|.;lait.cv",.amie ,*okcł aparłaflnento].veo\Ą/, czyli rolzjeżdż
2000
Natura
i
oŁlseanr
,ą R.;s,ri,e,j, tj ;;arkrl kraj*hi,azł:,łe,gn E*skidu Slaskiego
1ąięl,xi]

7ll",i;:rlł,t,iie_i r*,;r,,egł: pl;,l-ti,i ża,g§§l;,;ijaro,wania, tak ał:y:
ila !,e:.r:nie i,,{e.giii,i*_ i w*koł nie p*",vsl,ały kole_|ne apanamen4'. a we

it
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