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INTERPELACJA 

 

Występując  na wniosek Pana Kazimierza Romana oraz Pani Sylwii Sekuły 
reprezentujących grupę 216 mieszkańców, opierając się na rozmowach z 
zainteresowanymi, zapoznaniu się z opinią geologiczną oraz rozmowach z częścią 
mieszkańców zamieszkałych przy ulicach Milenijnej, Generała Pułaskiego i Małej 
wnoszę o odstąpienie od projektu rozszerzenia cmentarza komunalnego w 
Gorlicach o część stoku północnego w kierunku ulicy Generała Pułaskiego. 

Uzasadnienie 

 W ubiegłym roku grupa mieszkańców zwracając się do Burmistrza Miasta 
pismem z dnia 14.04.2014r. sprzeciwiała się planom rozbudowy cmentarza. 
Wówczas wnioskodawcy uzasadniali sprzeciw względami uciążliwości oddziaływania 
cmentarza na pobliskich mieszkańców oraz zagrożeniem ekologicznym i osuwaniem 
się ziemi. Obecnie pismem skierowanym do mnie z dnia 27.04.2015 r. głównym 
argumentem sprzeciwu jest Karta dokumentacyjna osuwiska  wraz z opinią 
wykonana przez dr Wojciecha Rączkowskiego reprezentującego Państwowy Instytut 
Geologiczny Instytut Badawczy Oddział Karpacki. 

Opinia  powyższa w punkcie 3/6 opisuje osuwisko jako: „Stare, słabo widoczne w 
terenie osuwisko, o silnie przekształconej przez rolnictwo powierzchni. Osuwisko 
współcześnie nie aktywne, ale mogące odnowić aktywność przy wystąpieniu 
ekstremalnie wysokich opadów atmosferycznych. W dalszej części opisu znajduje się 
umiejscowienie osuwiska.  

W punkcie 17 w uwagach autor opisuje: Osuwisko dotychczas nie notowane w 
rejestrach osuwiska dla obszaru Karpat fliszowych. Osuwisko aktualnie nieaktywne, 
ale mogące się uaktywnić po wysokich opadach atmosferycznych lub w okresie 
topnienia śniegu na wiosnę. Stabilizacja osuwiska ze względu na jego powierzchnię i 
charakter ruchu będzie kosztowna i trudna do wykonania. 



Cale osuwisko wraz ze strefą buforową liczoną jako wielokrotność wysokości skarpy 
należy w planie zagospodarowania Miasta Gorlice wyłączyć spod lokalizowana 
jakiejkolwiek infrastruktury, a budynków mieszkalnych w szczególności.” 

Do karty osuwiska autor dołączył mapę z naniesionym terenem osuwiska 
wchodzącym częściowo w swojej wschodniej części na teren planowanego 
cmentarza. 

Mając na uwadze interes wnioskujących, a z drugiej strony racje Burmistrza 
proszę o zaplanowanie spotkania zainteresowanych mieszkańców z Burmistrzem i 
odpowiedzialnymi pracownikami Urzędu w terminie do połowy maja 2015 roku w celu 
przedstawienia swoich stanowisk. Zobowiązuję się organizacji oraz poinformowania 
zainteresowanych o terminie i miejscu spotkania . 

 

 

 

        


