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UCHWAŁA NR VIII/83/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o  utworzenie miasta "Las Kolumna" oraz zachowanie jego 

urbanistycznego układu "miasta-ogrodu" i wypoczynkowego charakteru 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez mieszkańca Kolumny o utworzenie miasta 

"Las Kolumna" oraz zachowanie jego urbanistycznego układu "miasta-ogrodu" i wypoczynkowego 

charakteru. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi 

wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr VIII/83/2019 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 31 grudnia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zgodnie z właściwością przesłał 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łasku petycję Pana xxxxxxx xxxxxxxxxx dotyczącą 

wyłączenia z granic administracyjnych miasta Łask obszaru  pn. "Doliwa" i utworzenie miasta "Las 

Kolumna", stanowiącego powrót do podziału administracyjnego sprzed 1973 r., a także utworzenia na 

ww. terenie w sąsiedztwie Technikum Ogrodniczego arboretum oraz odtworzenia kąpielisk nad rzeką 

Grabią  w miejscu zwanym "Pod Bykiem" i nad Pałusznicą obok ośrodka "Caritas". 

Przewodniczący Rady zgodnie z uprawnieniami statutowymi przekazał petycję Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania i zbadania zasadności petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z postulatami zawartymi w petycji ustaliła, 

że wyłączenie dzielnicy Kolumna jako samodzielnej miejscowości jest do spełnienia po 

przeprowadzeniu odpowiednich procedur i spełnieniu określonych wymogów postępowania. 

Wydzielenie miejscowości następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub na wniosek 

zainteresowanej gminy. W chwili obecnej ani Burmistrz Łasku ani Rada Miejska w Łasku takich 

działań nie podjęła. Wykupienie gruntów prywatnych przez Gminę Łask - Las Doliwa nie jest 

przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łask a gmina nie posiada tak znacznych 

środków na wykupienie tego terenu. Tereny po dawnym Technikum Ogrodniczym w Ostrowie 

pozostają w zasobach Skarbu Państwa i administrowane są przez Powiat Łaski. Koncepcja budowy 

zalewu z lat 70 tych obecnie jest nieaktualna, w związku z zaawansowanymi pracami prowadzonymi 

przez gminę Łask związanymi z budową zalewu "Zajączek" na rzece Pisi w odległości ok. 3 km od 

proponowanego zalewu. Nie jest możliwe odtworzenie nad rzeką Grabią kąpieliska w miejscu 

zwanym "Pod Bykiem", gdyż plaża nie jest własnością gminy, a działka wraz z budynkami jest 

własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie. Odrestaurowanie wszystkich budynków tzw. 

drewniaków z okresu międzywojennego również jest niemożliwe, gdyż część z nich jest własnością 

prywatną, natomiast kilkanaście znajduje się w zasobach komunalnych gminy. W ostatnich latach 

Gmina podjęła ogromny wysiłek i poniosła koszty finansowe ok. 100 tys. zł na projekt rewitalizacji, 

który obejmuje m.in. remont dwóch drewnianych budynków w Kolumnie w celu zachowanie ich 

pierwotnej architektury. Program rewitalizacji Kolumny przewiduje również przebudowę centrum 

Kolumny i przywrócenie jej wypoczynkowego charakteru (Plac Szarych Szeregów). Ponadto Gmina 

Łask chcąc przywrócić wypoczynkowy teren miejscowości Kolumna, zainwestowała duże środki 

finansowe w uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną, została także doprowadzona sieć 

gazowa. Obecny stan drzewostanu, w większości sosnowy ze względu na swój wiek i stan biologiczny 

wymaga wycięcia, ponieważ zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i budynków. W celu zachowania 

leśnego charakteru Kolumny wskazane jest prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej polegającej na 

usuwaniu starych, zmurszałych drzew i nasadzaniu nowych. W celu zwiększenia atrakcyjności 

Kolumny należy zadbać o dalszy rozwój sieci gazowej (czyste powietrze) oraz budowę ścieżek 

rowerowych a także zachowanie obecnego układu urbanistycznego. 

W związku z powyższym  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała Radzie Miejskiej  

w Łasku uznanie petycji za bezzasadną. 

Rada Miejska w Łasku po zapoznaniu się z treścią petycji oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji uznaje petycję za bezzasadną. 
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Pouczenie:  

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 

przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 

fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. 


