
 
BR. 0002.1.16. 2012. IV 
 

Protokół Nr XVI/12 
sesji Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 30 stycznia 2012 r. w godz. 1000 do 1315 
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Ryszard Kępa. 
 

Na stan 25 radnych, w sesji uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny Włodzimierz 
Tulejko. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Lista obecności stanowi zał. nr 1 
do protokołu. 
 

Przewodniczący powitał: 
• Posłów na Sejm RP Ryszarda Zbrzyznego, Roberta Kropiwnickiego,   
• Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego, 
• zastępców Prezydenta panią Jadwigę Zienkiewicz, panią Dorotę Purgal, pana Ryszarda Białka, 
• Sekretarza i Skarbnika Miasta - lista stanowi zał. nr 2 do protokołu,  
• dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych współpracujących z Radą, 

dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji - lista stanowi zał. nr 3 i 4 do protokołu, 
• przedstawicieli mass- mediów, 
• mieszkańców miasta, 
• wszystkich Radnych. 
Na wniosek Przewodniczącego Rada powołała sekretarzy obrad w składzie: 
• Pani Grażyna Pichla.  
• Pan Sławomir Skowroński. 
• Pan Krzysztof Ślufcik. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 18 stycznia 
2012 r. wystąpił z wnioskiem wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 
1.  wyznaczenia kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy – ( druk – 6/XVI Zaproponował rozpatrzenie 

projektu uchwały w pkt 6. 6) porządku obrad, 
2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska 

i terenów przyległych – ( druk – 7/XVI ). Zaproponował rozpatrzenie, projektu uchwały w pkt 6. 7) 
porządku obrad. 

 
Jednocześnie poinformował, że Prezydent Miasta Legnicy pismem z dnia 30 stycznia 2012 r. wystąpił 
z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie 
rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zaproponował rozpatrzenie projektu 
stanowiska w pkt 5. porządku obrad.  
 
Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania zaproponował sprawdzenie urządzenia do głosowania. 
Stwierdzono prawidłowość działania urządzenia. 
 
Przewodniczący powitał panią Senator Rzeczypospolitej Polskiej Dorotę Czudowską. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu Stanowiska 
Rady Miejskiej Legnicy w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 
i rozpatrzeniu go w pkt 5, porządku obrad. 
Rada przyjęła wniosek stosunkiem głosów: za - 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 1. 
 
Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. 
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Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 

Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu z sesji. 
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego 

za rok 2011 – ( druk XVI/1 ). 
5. Projekt Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia 

niektórych kopalin. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
gminy Legnica - ( druk 1/XVI ), 

2) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy - 
( druk – 2/XVI ), 

3) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy –           
( druk – 3/XVI ), 

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu 
ulicy Reja w Legnicy – ( druk – 4/XVI ), 

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 5/XVI ), 

6) wyznaczenia kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy – ( druk – 6/XVI ), 
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska 

i terenów przyległych – ( druk – 7/XVI ). 
7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
8. Komunikaty i sprawy różne. 
 

Przewodniczący udzielił głosu Senator RP pani Dorocie Czudowskiej. 
 

 
Senator RP Dorota Czudowska w swoim wystąpieniu wyraziła sprzęciw wobec likwidacji lotniska w Legnicy. 
Zaznaczyła, że cytat: „zlikwidowanie lotniska spowoduje zamknięcie Legnicy na świat… . Natomiast w każdym 
małym mieście dzisiaj na świecie, jeżeli tego lotniska nie ma, to się je tworzy. My mamy lotnisko, jak mało 
w którym kraju europejskim, położone przy głównych traktach drogowych, oraz przy linii kolejowej. Dzisiaj, 
kiedy drogi nie wytrzymują transportu, kiedy mamy takie możliwości, to my chcemy zlikwidować nasze 
lotnisko… . Dzisiaj może nie ma sytuacji finansowej tak dobrej żeby to lotnisko uruchomić, ale przecież czasy 
się zmieniają. Kryzys nie będzie trwał wiecznie, poczekajmy jeszcze te kilka lat… . Koniunktura się poprawi… . 
W związku z tym nie likwidujmy lotniska.”    Koniec cytatu.   
 
Poseł na Sejm RP Ryszard Zbrzyzny poinformował, cytat: „w związku z tym, że w przedmiocie obrad 
dzisiejszej sesji jest między innymi kwestia przyjęcia stanowiska dotyczącego zamiaru Rządu 
Rzeczypospolitej wprowadzenia dodatkowego obciążenia KGHM Polska S. A. tzw. podatkiem od niektórych 
kopalin. Zanim do tego się odniosę, to powiem kilka słów na temat dotyczący lotniska, którego praktycznie nie 
ma. Bo jeżeli cokolwiek mielibyście państwo likwidować to najpierw musi to coś być… . Moja wiedza w tej 
sprawie jest wiedzą gazetową, ja nie zmam analiz związanych z majątkiem, który tam jest zdeponowany i tak 
na dobrą sprawę nie pracuje na miasta Legnica. Tu jest kwestia tego jakie rozwiązanie było by bardziej 
racjonalne i ekonomicznie uzasadnione. Czy zagospodarowanie tych terenów i obiektów dla celów 
gospodarczych, przemysłowych, czy też o wybudowaniu lotniska, bowiem to wymaga określonych nakładów 
aby spełnić wymogi określone z ruchem lotniczym. Jest to oczywiście wasza decyzja, wasz wybór, ale żeby 
wybrać to trzeba mieć pełną wiedzę, który model byłby bardziej racjonalny i który przysporzył by więcej 
korzyści społeczności lokalnej… . Jednak mam bardzo poważne wątpliwości co do funkcji, która przez wiele 
lat była przypisana tym obiektom i temu terenowi, nie z tego tytułu, że było to potrzebne miastu, tylko dlatego, 
że to było potrzebne wówczas sojuszniczej armii… .Wracając do podatku od kopalin, zastanawiałem się co 
należy jeszcze zrobić żeby przekonać rządzących do tego żeby zechcieli liczyć się ze zdaniem, opinią, 
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stanowiskiem środowisk, których dotyczą rozstrzygnięcia, które podejmuje parlament. 
Rozstrzygnięcia które, podejmuje Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Ile ma się jeszcze odbyć sesji samorządu 
lokalnych… . Sejmik Dolnośląski, jednogłośnie podjął uchwałę potępiającą pomysł opodatkowania KGHM… 
.wielomiliardowym podatkiem z tytułu wydobycia miedzi i przetwarzania ją na metal, którego jakość jest 
najwyższa światowa i notowana na giełdzie w Londynie… .Podczas ostatniej sesji Sejmu, kilkakrotnie 
próbowałem blokować rozpoczęcie procedur legislacyjnych nad tą ustawą. Najpierw w rozmowie z panią 
Marszałek Sejmu, do której żadne argumenty nie docierają, która postanowiła rozszerzyć porządek obrad o tą 
ustawę. Postawiłem wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tejże ustawy, jako szkodzącej temu 
regionowi i generalnie Rzeczypospolitej, bowiem KGHM jest dostawcą wieli miliardów złotych w formie 
podatków począwszy od samorządów lokalnych, a skończywszy na budżecie centralnym… . Wniosek 
o odrzucenie tej szkodzącej ustawy, kuriozalnej, nie spotykanej także w skali światowej nie został, zgodnie 
z moim wnioskiem odrzucony. Ta ustawa nie została odrzucona… . bo posłowie koalicji rządzącej mieli 
dyscyplinę partyjną.  Okazuje się, że dyscyplina partyjna jest ważniejsza od zdrowego rozsądku. Jest ponad 
tym co może spotkać wiele tysięcy pracowników polskiej miedzi, a szczególnie Huty Miedzi Legnica, Zakładów 
Górniczych Lubin. To nikogo nie interesuje. Wszystkich interesuje doraźno-polityczna korzyść. Ubolewam nad 
tym, że posłowie z tego miasta, z tego okręgu wyborczego, z dolnego śląska, z Platformy Obywatelskiej… 
.zagłosowali przeciwko odrzuceniu tej uchwały, z jednym wyjątkiem pani poseł Ewa Drozd z Głogowa 
zagłosowała za tym wnioskiem… . Podsumowując przyjęcie tej ustawy w tym kształcie powoduje, że KGHM 
będzie musiał przeszacować złoża przemysłowe… . Oznacz to ,że KGHM będzie krócej funkcjonował, od 10 
do 15 lat… . Konsekwencją tego będzie musiało być wygaszanie produkcji górniczej w zakładach górniczych 
Lubin ,bowiem nikt nie będzie dokładał do produkcji tych zakładów coraz większych kwot we związku z tym 
podatkiem. Oczywiście jedynym odbiorcom koncentratów produkowanych na rudzie miedzi z ZG Lubin jest 
Huta Legnica… . W związku z tym w mojej ocenie kilkanaście tysięcy miejsc pracy będzie zagrożonych 
w przedziale kilkunastu miesięcy od momentu wprowadzenia tego podatku.” Koniec cytatu. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady. 
 
Przewodniczący poinformował, że protokół Nr 15/11 sesji z dnia 27 grudnia 2011 r. znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady od dnia podpisania. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu do akceptującej wiadomości Rady 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono 
 
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół Nr 15/11 sesji z dnia 27 grudnia 2011 r.  
 
 
Ad. pkt 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. 
 
Informację otrzymali wszyscy radni.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Informacji...”  do wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Informację o pracy Rady w okresie między sesjami do akceptującej wiadomości. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. pkt 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. 
 
Raport otrzymali wszyscy radni.  
 
Komisje nie omawiały raportu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie „Raportu...” do akceptującej wiadomości Rady. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 14 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 
2012 r.- do akceptującej wiadomości. 
Raport stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy 
i Powiatu Legnickiego za rok 2011 – ( druk XVI/1 ). 
 
Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Gospodarki, Budżetu i Finansowe przyjęły sprawozdanie. 
Pozostałe komisje przyjęły sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie sprawozdania. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy 
i Powiatu Legnickiego za rok 2011. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

 
Ad. pkt 5. Projekt Stanowiska Rady Miejskiej Legnicy w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin. 
 
Projekt stanowiska otrzymali wszyscy radni. 
 
Komisje nie omawiały stanowiska. 
 
Przewodniczący odczytał treść projektu stanowiska. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący udzielił głosu posłowi na Sejm RP panu Robertowi Kropiwnickiemu. 
 
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki w swoim wystąpieniu poinformował, że cytat: „podczas czwartkowej 
debaty w sejmie, gdzie ustawa przeszła do pierwszego czytania i jest tam kilka zagrożeń, ja się z tym 
zgadzam… . To nie jest tak, że ktoś nagle w Warszawie myśli, o tutaj zarżniemy KGHM. Nie ma takiej intencji 
i nie ma takiej woli… . Ja myślę, że Rząd dość późno, na który związkowcy i kolega Zbrzyzny wpadli już 
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dawno, że jak zyski KGHM urosną, to premie sobie wypłacają też większe. Ponieważ mają to w układzie 
zbiorowym i to funkcjonuje dla pracowników i związkowców. Natomiast Rząd mówi, że jak cena miedzi rośnie 
to też chciałby mieć większy udział w tych pieniądzach a nie tylko w pieniądzach przynależnych z podatków 
lokalnych. Dzisiaj rzeczywiście za samo wydobycie KGHM płaci 3 zł. od tony to jest opłata eksploatacyjna, 
płaci inne podatki, w tych podatkach, o których mówił kolega Zbrzyzny są również CIT i PIT od wynagrodzeń 
pracowniczych… . Teraz ten podatek ma wynieść około 2 miliardów w skali roku… . Państwo też uchwalacie 
budżet i dokładnie wiecie jak się liczy każdą złotówkę. Podnosicie podatki, dyskutowaliście o tym wielokrotnie. 
Nigdy nie są to łatwe decyzje, ale trzeba je podejmować mając na uwadze, że trzeba utrzymać ileś dobra 
publicznego. Podobnie jest w skali budżetu państwa. Dzisiaj Minister Rostowski myśli o tym jak zmniejszyć 
dziurę budżetową, czyli jak zmniejszyć poziom zadłużenia państwa i jak zwiększyć przychody… . Ja uważam, 
że lepiej jest włożyć podatek od kopalin i mieć z każdego miliarda  miliard w budżecie państwa i równocześnie 
zmniejszać dywidendę przeznaczaną na podział dla akcjonariuszy… . Będzie to zmiana polityki 
dywidendowej, która był by korzystniejsza dla budżetu państwa i przez to utrzymanie większych pieniędzy 
w firmie. Zostawienie tych pieniędzy na inwestycje i równocześnie zagwarantowanie większych pieniędzy 
w budżecie państwa i mam nadzieję, ze w tę stronę to będzie szło… . Trzeba również powiedzieć, że kopaliny 
nie są własnością mieszkańców Lubina, Związków Zawodowych, mieszkańców Głogowa. Są dobrem 
ogólnonarodowym i wszyscy z tego muszą w jakiś sposób korzystać. Szczególnie wtedy, kiedy jest trudna 
sytuacja”. Koniec cytatu. 
 
Poseł na Sejm RP Ryszard Zbrzyzny poinformował, cytat: „jak można mówić traktować wpisywanie fikcyjnych, 
wirtualnych przychodów do budżetu państwa, a jednocześnie rzeczywistych przychodów, które mają miejsce, 
choćby na fundusz pracy płaconych przez pracodawców jako składki… . Jest to fundusz celowy zapisany 
w ustawie czemu ta składka ma służyć. Ta składka ma służyć aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 
w dokształcaniu, szkoleniu , tworzeniem warunków dla nowych miejsc pracy. A pan minister Rostowski z tego 
funduszu z którego planuje się przychód 9,5 miliarda złotych w roku 2012 zamroził w ustawie budżetowej 
tegoż roku 2,3 miliardy zł, bowiem muszą mu się zgadzać rachunki. Dług publiczny do produktu krajowego 
brutto nie więcej niż 55%. Ale pana ministra nie interesuje, że za tymi 2 miliardami zł. jest 13% bezrobotnych, 
którzy oczekują ze strony Państwa pomocy, a szczególnie aktywnych form wspierania bezrobotnych, które 
praktycznie zostały sprowadzone dzisiaj do symbolu, bo na aktywne formy wspierania mamy 40% środków 
z roku 2010, a wiec taką ekonomię należy uprawiać a nie demagogię, która tutaj przed chwilą była 
wygłoszono. Drugą sprawą jest to, że ja akurat brałem aktywny udział w debacie nad tą ustawą wypowiadałem 
się w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan poseł tylko pytał, miał na to 60 sekund, jeżeli jest to 
udział w debacie to gratuluję dobrego samopoczucia . Trzeba było zabrać głos w imieniu Klubu Platformy 
Obywatelskiej, bo to jest problem tutejszego środowiska. Jeżeli pan uważa, że to jest znakomite rozwiązanie 
to ja powiem, że przyślę do pana za parę miesięcy hutników z Huty Miedzi Legnica i górników z Zakładów 
Górniczych Lubin i pan im wytłumaczy, że ekonomia tak wygląda i nie mają racji i pracy sobie szukają poza 
KGHM, proszę im to wytłumaczyć… . Będę tutaj konsekwentny, jeżeli pan zagłosuje za tą ustawą w tym 
kształcie 17 lutego, to musi pan wiedzieć, że hutnicy Huty Miedzi Legnica przyjdą do pana. Do pana biura 
i poproszą żeby pan im załatwił pracę. Wracając do kwestii lotniska dzisiaj Platforma Obywatelska rządzi w 
KGHM niepodzielnie. Jeżeli ma tu być lotnisko to może KGHM sfinansuje to przedsięwzięcie zamiast 
wyprowadzać miliardy poza ten region. Może to by było lepsze rozwiązanie i to nie kosztuje tyle miliardów 
złotych i będzie dobrze twemu regionowi służyło. Namawiam do takiej filozofii a nie do innej. Bo pan dzisiaj 
mówi o tym, że nic się nie stanie jak parę tysięcy ludzi straci miejsca pracy i to powinno być dla nas 
priorytetem, żeby zatrzymać miejsca pracy, a alternatywnym rozwiązaniem jest tworzenie nowych miejsc 
pracy w miejscu gdzie było kiedyś lotnisko i cała infrastruktura.” Koniec cytatu.  
 
Poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki –wyjaśnił, że cytat: ”ja powiedziałem, nie uważam, że to było świetne 
rozwiązanie ten podatek, ale dopuszczam możliwość, że jest to bardzo potrzebne dla budżetu państwa”. 
Koniec cytatu. 
 
Dyskusję zakończono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt „Stanowiska…” 
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Rada podjęła Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku 
od wydobycia niektórych kopalin – stosunkiem głosów: za – 21, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Stanowisko stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Ad. pkt 6. 1) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica - ( druk 1/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę nr XVI/154/12 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica – stosunkiem głosów: za – 23, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 2) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji 
o zmianę granic miasta Legnicy - ( druk – 2/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XVI/155/12 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące–2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 3) Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 3/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, Spraw Obywatelskich 
i Rodziny nie omawiały projektu uchwały. Pozostałe komisje pozytywnie zaopiniowały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada podjęła uchwałę Nr XVI/156/12 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – stosunkiem głosów: za – 22, przeciwne – 0, 
wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy – ( druk – 4/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisje Edukacji, Kultury i Sportu, Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu 
i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XVI/157/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy – stosunkiem 
głosów: za – 22, przeciwne – 0, wstrzymujące – 2. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – ( druk – 5/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że: Komisje: Rewizyjna, Gospodarki, Budżetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu uchwały. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada podjęła uchwałę Nr XVI/158/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – stosunkiem głosów:           
za – 23, przeciwne – 0, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 6. 6) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy – 
( druk – 6/XVI ). 
 
Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości projekt uchwały. Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu 
uchwały. 
 
Dyskusja, uwagi radnych. 
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Radny Paweł Frost – zaproponował aby dyskusja odbyła się jednocześnie nad obydwoma projektami 
uchwał ponieważ dotyczą one lotniska. Następnie poinformował, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej od 
wielu lat zajmuje się sprawą lotniska i jest przeciwny przyjęciu uchwał dotyczących lotniska, cytat: „ponieważ 
lotnisko jest wartością unikalną gospodarczo i nie możemy mieszkańców Legnicy tej wartości pozbawiać. 
Inwestować w inne funkcje można w wieli innych miejscach miasta. Lotnisko jest unikalne, ma cechy, które 
powodują ,ze jest jednym z najlepszych lotnisk w regionie ze względu na położenie geograficzne, 
komunikacyjne. Jest wiele powodów dla których my będziemy opowiadali się za tym żeby ten teren utrzymał 
funkcję lotniczą”. Koniec cytatu. 
 
Radny Czesław Kozak – poinformował, że przeanalizował wiele dokumentów związanych z lotniskiem 
z których wywnioskował, że likwidacja funkcji lotniczej przyniesie wielką stratę dla miasta. Zaznaczył, że cytat: 
„w piśmie wicemarszałka sejmiku dolnośląskiego umieszczonym w prasie wynika, że będzie opracowana 
wojewódzka strategia rozwoju małych dolnośląskich lotnisk. Założenie jest takie, żeby budować na nich 
betonowe pasy. Brane są pod uwagę takie między innymi miasta jak Lubin, Jelenia Góra, Wrocław czy 
Legnica… .Legnickie lotnisko mogło by pełnić funkcję lotniska pomocniczego dla obsługi np. taksówek 
powietrznych i małych samolotów.” Koniec cytatu. Zaapelował do radnych o nie likwidowanie lotniska, 
ponieważ w przyszłości rozliczą nas mieszkańcy z błędnie podjętej decyzji.  
 
Radny Krzysztof Ślufcik - w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość ,poinformował, że po 
przeanalizowaniu dokumentów związanych z lotniskiem  Klub będzie głosował przeciw uchwale o likwidacji 
lotniska. 
 
Radny Wojciech Cichoń – poinformował, że Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza 
Krzakowskiego cytat: „stoi na stanowisku, że podjęcie obydwu uchwał jest rozszerzeniem możliwości 
wykorzystania terenu w przyszłości, poza funkcją lotniczą, która na dzień dzisiejszy obowiązuje i tak naprawdę 
wiąże nam ręce. To jest szansa dla miasta stworzenia miejsc pracy jak i budowy ekonomicznego 
bezpieczeństwa miasta. W związku z tym Klub będzie głosował za podjęciem obydwu uchwał. Ponieważ jest 
to najlepszy i właściwy kierunek.” Koniec cytatu. 
 
Radny Kazimierz Hałaszyński poinformował, że cytat: „debata na temat naszego lotniska legnickiego, a ja bym 
to nazwał pseudo lotnictwa, trwa 20 lat. Te dwadzieścia lat zostało zmarnowane przez nas na niekorzyść 
mieszkańców i nie tylko przez nas, bo nie odnoszę tego do dzisiejszej Rady. Ja chcę powiedzieć 
jednoznacznie, temat lotniska Sojusz Lewicy Demokratycznej analizuje od wielu lat. Przypomnę 
organizowaliśmy na ten temat debaty, prowadziliśmy dyskusję z różnymi środowiskami. I chcę powiedzieć, że 
tak były głosy za lotniskiem. Ale chce również powiedzieć, że zdecydowana większość była i optowała żeby 
ten teren wreszcie porządnie zagospodarować. Ja pamiętam czasy, kiedy lotnisko było przekazywane przez 
ustępującą armię radziecką. Wtedy były zupełnie inne koncepcje, Rosjanie chcieli oddać lotnisko w stanie, 
które było gotowe natychmiast do użytku. Natomiast nasze prawicowe władze wojewódzkie powiedziały nie. 
Dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. W związku z tym po dokonaniu głębokiej analizy dokumentów, które 
zostały nam przedstawione Klub Radnych SLD będzie głosował za obydwoma przedstawionymi projektami.” 
Koniec cytatu.   
 
Radna Ewa Szymańska w swoim wystąpieniu poinformowała, że cytat: „dzisiaj na sesji nie usłyszeliśmy 
o przesłankach którymi się kieruje pan Prezydent żeby zlikwidować lotnisko. Rozmawialiśmy o tym na 
komisjach… . Rząd kieruje się doraźnym interesem finansowym, wprowadzając podatek od wydobycia 
kopalin. A czym się kieruje nasz Prezydent, jak nie doraźnym interesem. Na komisjach mówiono o tym, że 
z tytułu sprzedaży z gruntów pod inwestycje z lotniska będzie około 100 mln zł. To będzie jednorazowo… . raz 
sprzedane więcej nie będzie sprzedawane. Po drugie nie nastąpi to od razu. Więc nie zasili natychmiast kasy 
miejskiej. Poza tym te tereny trzeba przygotować pod inwestycje. Ile to będzie kosztowało… . 20, 50 mln. 
Mamy na to pieniądze. Gdzieś tam się przewijało, że KGHM będzie inwestował w te tereny. Jeżeli wejdzie 
podatek od wydobycia kopalin, KGHM nie będzie inwestował, a po Hucie zostaną nam tereny inwestycyjne, 
których jeszcze w tej chwili nie ma. Więc nie podejmujmy pochopnych decyzji w sprawie likwidacji lotniska.” 
Koniec cytatu.  
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Radna Anna Płucieniczak – wyraziła sprzeciw likwidacji lotniska, ponieważ jest ona umiejscowione 
blisko autostrady i w przyszłości przyczyni się do rozwoju naszego miasta.  
 
Radny Jan Szynalski – poinformował, że cytat: „posiadanie lotniska jest szansą na dalszy rozwój naszego 
miasta… . Pozbawienie naszego miasta lotniska przyniesie szkodę dla następnych pokoleń, uniemożliwiając 
uruchomienie go w przyszłości.” Koniec cytatu. 
 
Radny Piotr Żabicki poinformował, że wiele miast w Polsce inwestuje w lotniska, a w Legnicy likwiduje się. 
Wyraził sprzeciw likwidacji lotniska. 
 
Poseł na Sejm Robert Kropiwnicki – w swoim wystąpień poinformował, że cytat: „radni powinni popatrzeć na to 
co dzieje się w świecie. Komunikacja rozwija się w dwóch kierunkach, szyna i lotniska. Nie ma od tego 
ucieczki. Małe miasta z uporem ubiegają się o te lotniska. Zielona Góra ,Opole, teraz Oleśnica robią wszystko 
aby mieć lotnisko… .Legnickie lotnisko jest lotniskiem bezpiecznym do póki państwo będziecie utrzymywać 
teren lotniczy w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli zdejmiecie tę ochronę z tego terenu, wyrazi 
na to zgodę Urząd Lotnictwa Cywilnego, to lotnisko zniknie”. Koniec cytatu.    
 
Radny Sławomir Skowroński poinformował, że żyjemy w innych czasach i realiach ekonomicznych. Cytat: 
„Obecnie posiadamy lotnisko we Wrocławiu oddalone o około 60 km. Dostanie się z Legnicy na to lotnisko nie 
stwarza większego problemu, jak mieszkańcom Wrocławia z dalszych jego krańców, którzy tracą więcej czasu 
na dojechanie do niego niż legniczanie.” Koniec cytatu.  
 
Radny Kazimierz Hałaszyński – poinformował, że cytat: „mówienie Lotnisko dla mieszkańców Legnicy, to są 
argumenty bezpodstawne, bo wielokrotnie były prowadzone badania opinii mieszkańców, i wskazują one na 
co innego, aby powstało lotnisko w Legnicy. Obecnie lotnisko leży odłogiem i nie przynosi żadnych korzyści 
mieszkańcom… . My dzisiaj o konkretnych inwestorach na ten teren nie możemy mówić, bo my ten teren 
mamy pod inwestycje jako teren wirtualny…, ponieważ ten teren nie jest przeznaczony pod inwestycje. Jak nie 
ma inwestycji to nie ma miejsc pracy… . My nie zwracamy uwagi na jeszcze jeden aspekt, coraz mniejsza 
staje się liczba mieszkańców Legnicy. Co jest powodem tego… . Odnosząc się do wypowiedzi koleżanki 
o jednorazowym zysku ze sprzedaży terenu lotniska. Ja z tym stwierdzeniem nie mogę się zgodzić, ponieważ 
w przyszłości te tereny będą przynosiły dochody dla miasta w postaci różnego rodzaju podatków i to są 
konkretne dochody dla miasta… . Wszyscy przeciwnicy lotniska powołują się na 21 wiek, tak wreszcie może 
dzięki temu, że będziemy mieli Euro 2012 to zrobiono konkretne zadania związane z dojazdem do stolicy 
dolnego śląska, a więc autostradę i rozwiązania przed wjazdem do Wrocławia problem dojazdu do lotniska, 
gdzie dojazd z Legnicy wynosi około 35 do 40 minut. Więc nie jest to wielka odległość, już  tu było cytowane, 
że we Wrocławiu z drugiego końca jedzie się dłużej niż z Legnicy. Jednak ja liczę na to co podkreślił pan poseł 
Kropiwnicki , że wreszcie doczekamy się szynobusów porządnych, szybkich na trasie Legnica –Wrocław, bo 
to zawarł pan w swojej wypowiedzi  mówiąc o komunikacji. Wydaje mi się, że mieszkańcom Legnicy te 
szynobusy i autostrada z szybkim dojazdem do lotniska wystarczą, jeżeli chodzi o spełnienie warunków 
komunikacyjnych lotniczych” Koniec cytatu. 
 
Przewodniczący Rady Ryszard Kępa poinformował, że cytat: „do Biura Rady, do mnie wpłynęły trzy pisma, 
dotyczące dzisiejszej debaty w sprawie lotniska. Są to pismo Instytutu Metali Nieżelaznych Oddziału 
w Legnicy, w którym mamy zawarte stwierdzenia, że dla Instytutu Metali Nieżelaznych istniejący stan prawny 
limituje powstawanie nowych instalacji i zabudowań ,czyli hamuje mu rozwój i procesy tworzenia i wdrażania 
nowych technologii przemysłowych… .  W tym piśmie podpisanym przez zastępcę dyrektora mgr inż. Kurka, 
stwierdzono, że trwanie w obecnym stanie tego lotniska uniemożliwia rozwój instytutu. Również podobnej 
treści mamy pismo z KGHM Letia w którym zarząd zwraca uwagę, że istnienie lotniska wpływa negatywnie, 
ograniczając rozwój, nie tylko terenów w ramach portu lotniczego ale i obszarów przyległych. Taka sytuacja 
negatywnie wpływa nie tylko na plany rozwojowe KGHM Letia, ale przede wszystkim na potencjał rozwojowy 
miasta… . Również wpłynęła uchwała Rady Gminy Legnickie Pole, ( Przewodniczący powitał przybyłego na 
obrady Wójta Gminy Legnickie Pole pana Aleksandra Kostunia ) w której stwierdza, że utrzymanie funkcji 
lotniczej spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich oraz konflikty przestrzenne w 
Gminie Legnickie Pole co jest zjawiskiem nader niekorzystnym ekonomicznie.” Koniec cytatu.  
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Kopie pism stanowią załączniki od nr 14 do 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Legnicy panu Krzysztofowi Lewandowskiemu. 
 
Krzysztof Lewandowski w swoim wystąpieniu wyraził niezadowolenie z próby likwidacji lotniska w Legnicy. 
Zaznaczył, że cytat: „dzisiaj z dnia na dzień jesteśmy w stanie uruchomić lotnisko. Mamy koncepcję, programy 
operacyjne, biznes plan, który nadzorował pan profesor Cichocki … . Dzisiaj zgłaszamy do AIP, następnego 
dnia lotnisko jest funkcjonujące, czyli mogą funkcjonować tzw. operacje lotnicze. Jest to pod względem 
ekonomicznym niesamowity wpływ do budżetu miasta… . W związku z tym nie można dopuścić do likwidacji 
tego lotniska.” Koniec cytatu. 
 
Wójt Gminy Legnickie Pole Aleksander Kostuń – w swoim wystąpieniu poinformował, że cytat: „reprezentuję 
tutaj zarówno swoje stanowisko wójta gminy Legnickie Pole, ale także całej Rady Gminy Legnickie Pole, która 
jest przeciwna temu lotnisku. Państwo tak trochę się bawicie… . lotnisko jest u was, będziecie robili na tym 
biznes. a gdzie jest strefa zrzutu paliwa, gdzie jest strefa nalotów i to już państwa nie interesuje. Czyli to, że 
moje 120 hektarów w miejscowym planie przewidziane w większości dla mieszkańców Legnicy… . Czy 
państwo zapytaliście mieszkańców Bartoszowa, Nowej Wsi Legnickiej, Gniewomierza, bo tutaj będzie 
oddziaływanie tego lotniska, czy oni chcą lotniska… . Ja zastanawiam się mad celowością robienie takiego 
przedsięwzięcia chociażby w kontekście tego co ja wiem… . nie prawdą jest stwierdzenie, że inwestora nie 
było. Inwestor, który uciekł, to był Wedel, który chciał 30 hektarów do podjęcia od razu. 1250 miejsc pracy 
a prezydent mówi, że może dać pola ryżowe, to poszli do Świdnicy. Byli tutaj i lotnisko było głównym tematem 
rozmowy, chcieli wejść… . Na swoim terenie chcemy budować domy, chcemy żyć inaczej niż za armii 
radzieckiej, gdzie latały helikoptery.… .Obecnie państwo szykujecie następną wizję 21 wiek.. . Na zakończenie 
pragnę powiedzieć, żebyście tylko państw przyjęli mój postulat i mojej Rady Gminy. My na to lotnisko się nie 
zgadzamy i jeśli zrobicie sobie korytarz i strefę zrzutu na ulicy Jaworzyńskiej albo na osiedlu Sienkiewicza to 
gratulujemy. Ale w gminie Legnickie Pole będę robił wszystko i podejmę każde działania żeby wam w tym 
przeszkodzić.” Koniec cytatu.  
 
Zastępca Prezydenta Miasta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz – w swoim wystąpieniu odniosła się do takiej 
kwestii, że grunt sprzeda się tylko raz cytat: „ja państwu przytoczę tylko trzy liczby, mamy obszar Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 56 hektarów, 14 firm ulokowanych. 3600 tysiące miejsc pracy. Do budżetu gminy 
rokrocznie wypływa tylko z podatku od nieruchomości ponad 4 mln. zł., nie licząc udziału w PIT i CIT. Proszę 
teraz odnieść te parametry do terenu lotniska, ponad 130 hektarów. Jeżeli chodzi Legnicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną, Komisja Gospodarki pod koniec ubiegłego roku gościła w siedzibie strefy, gdzie oglądała 
prezentację przedstawioną przez prezesa strefy z której wynikało jak ogromne korzyści z racji strefy mają 
gminy i powiedział też, dopóki lotnisko nie będzie mogło być ofertą inwestycyjną miasta, a kiedy będzie ofertą 
inwestycyjną miasta, kiedy państwo być może za rok jeżeli dzisiaj odważnie podejmiecie decyzję to będziecie 
uchwalali miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu. Ponieważ tam planu nie ma i nigdy nie było. 
Natomiast Studium Uwarunkowań i Rozwoju Przestrzennego Gminy wskazuje tam funkcję lotniczą. Więc 
dzisiaj prezydent ani prezes Specjalnej strefy ekonomicznej nie może na ten teren przedstawiać oferty 
inwestycyjnej, a lak nie może to nie ma mowy aby pokazać państwu dużego inwestora, który będzie chciał tu 
inwestować. Natomiast w ocenie Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych ten teren jest jednym z 10 
najlepszych terenów inwestycyjnych w kraju… . W związku z tym prowadzimy tą dyskusję, ponieważ jest to 
tak atrakcyjny teren inwestycyjny.” Koniec cytatu. 
 
Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski – podziękował, za przeprowadzoną dyskusję na temat lotniska 
cytat: „wiem, że dzisiaj ważą się losy przyszłości miasta i wielu legniczan i to nie jest decyzja na dzisiaj, czy na 
jutro. To jest decyzja na dziesiątki lat i nas nie będzie a miasto będzie dalej istniało… . Dla mnie jest to spór 
o przyszłość miasta i wykorzystanie jak najbardziej tego terenu. Dla niektórych jest to dyskusja, żeby było 
gdzie polatać i realizować swoją pasję i dzięki takim funkcjom terenu się zabawić. Jednak nie chodzi tu o 
zabawę tylko o chodzi o stworzenie nowych miejsc pracy dla legniczan… . Jak wspomniano, gdyby nie 
Legnicka Specjalne Strefo Ekonomiczna dzisiaj byśmy mieli bezrobocie ponad 20%. 3500 tysiąca ludzi, którzy 
tam pracują byli by potencjalnymi bezrobotnymi. Dzisiaj wartością w Legnicy po pewnym bumie 
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gospodarczym, mamy pewne zachwianie z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i Europie 
mamy takie zjawiska, że wartością jest praca. Ja chciałbym żeby wartością była płaca. Aby legniczanin 
potencjalny pracobiorca mógł wybierać pomiędzy pracodawcami, który mu lepiej zapłaci… . Ja zapraszam 
wszystkich, którzy chcą inwestować w Legnickie lotnisko, zresztą to czyniliśmy przez wiele lat, dowodząc, że 
nie tylko mówimy ale i robimy. Żeby zainwestowali w to lotnisko swoje pieniądze, a nie publiczne pieniądze 
mieszkańców miasta, którzy czekają na nowe ulice, na remonty dachów, kamienic w których mieszkają… . Na 
gruncie dokumentów jakie posiadają radni proponuję podjąć odpowiednią decyzję co do dalszych losów tego 
terenu. Proszę państwa o rozsądek przy podejmowaniu decyzji.” Koniec cytatu. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada podjęła uchwałę Nr XVI/159/12 w sprawie wyznaczenia kierunku działania Prezydenta Miasta 
Legnicy – stosunkiem głosów: za – 13, przeciwne – 11, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 6. 7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych – ( druk – 7/XVI ). 
 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. 
 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Gospodarki przyjęła do wiadomości projekt uchwały. Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu 
uchwały. 
 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący postawił pod głosowanie projekt uchwały. 
 

Rada podjęła uchwałę Nr XVI/160/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych – stosunkiem głosów: za – 13, 
przeciwne – 11, wstrzymujące – 0. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 

Ad. pkt 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. 
 

Interpelacji, zapytań nie zgłoszono. 
 
 

Ad. pkt 8. Komunikaty i sprawy różne. 
 

Przewodniczący poinformował, że podczas sesji Rady radny Jan Kurowski złożył pismo informujące, że w dniu 
dzisiejszym rezygnuje z członkostwa w Klubie radnych PiS. 
Kopia pisma stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Kępa zamknął 16 sesję Rady 
Miejskiej Legnicy. 
Protokółował: 
Janusz Siczek 
 
Legnica, dnia 10.02.2012 r. 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 
 

RYSZARD  KĘPA 


