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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al.  Solidarnosci  77
00-090 Warszawa

. ' 4

Dotyczy:  pomocy dia rodziny  poszkodowanej w wyniku pozaru na osiedlu romskim
w Maszkowicach

Odpowiadaj^c  na  pismo  z  dnia  13  kwietnia  2022  roku  znak:  XI.816.17.2017.KG

Gmina  L^cko  informuje,  ze  podejmowane  dzialania  na  rzecz  poszkodowanych  osob

w wyniku pozaru. Z danych, jakie przedstawia  Osrodek  Pomocy Spolecznej w L^cku,  wynika,

ze                       w  zwi^zku  z  pozarem  natychmiastowo  zostala  udzielona  pomoc.

Przyznany  zostal  zasilek  celowy  na  pokrycie  wydatkow  powstalych  w  wyniku  pozaru

w wysokosci 2 000 zlotych. Pracownicy Osrodka Pomocy Spolecznej w L^cku przeprowadzili

zbiork^  odziezy  i poscieli dla Pani         oraz        jej dzieci. Udzielono rowniez  pomocy

w  sprawach zwi^zanych z ubezpieczeniem  procesora  sluchu                                

          Pracownik socjalny nawiqzal kontakt  z firm^ ubezpieczeniowq  i zaj^l si^  wszelkimi

formalnosciami  i  korespondencj^.  Pani          zostal  w  styczniu przyznany  zasilek celowy

z przeznaczeniem  na zakup zywnosci z programu  „Posilek  w szkole i w domu"  w wysokosci

310,00 zlotych. Dwoje dzieci                  ) maj  ̂oplacone posilki w szkolach w ramach

tego  programu  od  10  stycznia  2022  roku  do  23  czerwca  2022  roku.               zostal

przyznany  zasilek okresowy  z tytulu bezrobocia  w okresie  od  1 stycznia 2022 roku  do  nadal

w wysokosci 502,24 zl miesi^cznie.

W marcu 2022 roku Pani                 otrzymala pomoc w formie zasilku  celowego

z  przeznaczeniem  na  dofmansowanie  potrzeb  bytowych  w  wysokosci  350,00  zlotych

oraz zasilek celowy z programu  „Posilek  w szkole i w domu" w wysokosci  310,00 zlotych.

SprawQ prowadzi: Adrian Szcz^sny tel.  18 4140742

Gmina Mcl<o, l^clco 445, 33-390, tel. +48  18 41 40 711, fax. +48  18 41 40 740, e-mail: gmina@lacl<o.pl



Obecnie Pani         wraz z dziecmi mieszka u swojej mamy pani              o w budynku

mieszkalnym  o  powierzchni  38  (dwie  izby:  kuchnia,  pokoj  oraz  iazienka).

Ojciec zamieszkuj^cy ww. budynek  zmari w styczniu 2022 roku.

Po  raz  kolejny  trzeba  dodac,  ze  obecny  stan  jest  wynikiem zaniechah  i  zaniedban

narastaj^cych dziesiqtki  lat.  Spoiecznosc  zamieszkuj^ca to  osiedle  przez wide  lat  dostownie

budowaia  „gdzie  popadlo i z tego co bylo pod r^k^". To w pol^czeniu z bardzo dynamicznym

rozwojem  osiedla  oraz  szybkim wzrostem  liczby  jego  mieszkancow  ziozyto  si? na  obecny,

bardzo trudn^  sytuacj?. Wiele dzialan podejmowanych  w ostatnich  latach przez Gmin? L^cko

przy  wydatnej  pomocy  Malopolskiego  Urz^du Wojewodzkiego w ramach  srodkow wlasnych

gminy oraz funduszy kolejnych edycji Programu  Integracji spolecznej  i obywatelskiej Romow

w  Polsce, „ginie"  w g^szczu problemow, jakie niesie  ze  sob^  funkcjonowanie osady romskiej

w  Maszkowicach/Jazowsku.  Przedsi^wzi^cia,  jakie  Gmina  L^cko  zrealizowala  w  ostatnich

latach,  to  np.  szeroko  rozumiany  remont  mieszkah  spolecznosci  romskiej,  zakup  nowych

kontenerow  mieszkalnych,  doprowadzenie  sieci  wodoci^gowej  i  kanaHzacyjnej.

W  tym  miejscu  nalezy  dodac,  ze  w  przypadku  dzialan  remontowych  Gmina  L^cko  moze

podejmowac  takowe,  tylko  w  odniesieniu  do  obiektow  legalnych  (w  sensie  Prawa

budowlanego)  lub  takich,  ktore  powstaly  przy  udziale  srodkow  publicznych.  Zdecydowana

wi^kszosc  zabudowah  na ww. osiedlu  ma  charakter  samowoli  budowlanych,  ktore  powstaly

z  inicjatywy  romskiej  spolecznosci  i  wobec  ktorych  tocz^  si?  post?powania  Nadzoru

Budowlanego.  Do  pelnego  zobrazowania  sytuacji l^ckiego  samorz^du  w aspekcie  remontow

na  WW.  osiedlu  pozwol?  sobie  jeszcze  dodac,  ze  w  ramach  posiadanych  srodkow

z ubieglorocznej  edycji  „Programu  integracji  spolecznosci  romskiej  w  Polsce  na  lata

2021-2030"  przeprowadzone  trzy  post?powania  przetargowe  nie  spotkaly  si?  z  zadnym

zainteresowaniem  potencjalnych  wykonawcow. Ma to  zwi^zek zarowno  z  nielatw^ sytuacji

na  rynku, jak  i  wynika  z  faktu,  ze  firmy  nie  chc^  podejmowac  si?  prac  na  osiedlu  z  racji

problemow  z  cz?sci4 tamtejszej  spolecznosci  na  etapie  realizacji zadania  (gin^ce narz?dzia,

wyzwiska,  ublizanie, pretensjonalnosc  itp.).

W  ostatnim  czasie  zostal  rowniez  zrealizowany  zakup  mieszkania  dla  jednej  z  rodzin

romskich  zamieszkujqcej ww. osiedle,  ktora  z wlasnej inicjatywy znalazla na wolnym rynku

mieszkanie  w  Wieliczce.  Rodzina  ta,  w  ci^gu  najblizszych dni  zamieszka  w  nim.  Warto

nadmienic, ze jest to jedyna rodzina, ktora wyrazila zainteresowanie takim rozwi^zaniem i sama

aktywnie si? w nie  wl^czyla.

Spraw^ prowadzi: Adrian Szcz^sny tel.  18 4140742

Gmina t̂ cl<o, t^clno 445,33-390, tel. +48  18 4140 711, fax. +48  18 4140 740, e-mail: gmina@lacko.pl



W odpowiedzi na pytanie pierwsze uprzejmie informuj^, ze Gmina L^cko 

w ub. roku zakupila dwa kontenery mieszkalne, ktore z ogromnymi problemami zostaty 

posadowione na osiedlu. Problemy te wynikaiy zarowno z podejscia cz^sci tamtejszej 

spolecznosci - brak zgody co do miejsca posadowienia jak rowniez wi^zaly si? z wyborem 

osob, ktore miatyby w nich zamieszkac. Ostatecznie zamieszkaJo w nich 30 osob z romskiej 

spoiecznosci. Zglaszane przeze mnie problemy dotycz^ce kwestii ich „legalnosci" dotycz^ 

trwaj^cego wci^z procesu uzyskania pozwolenia na ich uzytkowanie. Problem wynika z faktu, 

iz Gmina L^cko ma ogromne problemy ze spetnieniem wszystkich, przewidzianych prawem 

wymogow co do usytuowania tych obiektow, zapisy w MPZP, odleglosci od innych 

zabudowari, stref zacienienia, odleglosci od granicy s^siednich dzialek, drog ewakuacyjnych 

itd. Na dzien dzisiejszy, obiekty te maj^ charakter tymczasowy, a Gmina prowadzi dziaiania 

zmierzaj^ce do spelnienia niezb^dnych wymogow. 

W odpowiedzi na pytanie drugie, dotycz^ce planow zakupienia kolejnych kontenerow 

dla osob o szczegolnych potrzebach, w tym w szczegolnosci poszkodowanych w wyniku 

pozaru z dnia 9 stycznia 2022 r. uprzejmie informuj?, ze na chwil? obecn^ srodki z Programu 

integracji spolecznosci romskiej w Polsce na lata 2021-2030, ktorymi dysponowata Gmina 

L^cko w ubieglym roku, zostaly wykorzystane na zakup mieszkania w Wieliczce, o czym byla 

mowa powyzej. 

Obecna sytuacja formalno - prawna osiedla, jak tez sytuacja przestrzenna na nim 

powoduje, ze praktycznie nie ma juz mozliwosci posadowienia tam, zgodnie z obowi^zujqcym 

prawem, zadnego domu/kontenera mieszkalnego. Po raz kolejny pozwol? sobie zauwazyc kilka 

kluczowych kwestii zwi^zanych z ww. osad^ romsk^: 

• Gmina L^cko jest wlascicielem tylko cz^sci obszaru zajmowanego 

przez WW. osiedle. 

• Stopien zabudowania tego obszaru w polqczeniu z calkowitym brakiem 

jakiegokolwiek ladu i zdrowego rozs^dku w tej zabudowie czyni praktycznie 

niemozliwym budowanie tam czegokolwiek (zgodnie z prawem). 

• Jedynie cz^sc osady jest zlokalizowana w terenie przeznaczonym w MPZP 

pod zabudow?. 

• Podj^te przez lokalny samorz^d proby zmiany MPZP napotykajq na szereg 

trudnosci jak np. zapisy w ewidencji gruntow mowi^ce o „lesnym" charakterze 

cz^sci dzialek (obowi^zuj^ce aktualnie zapisy w oznaczeniach). 
SprawQ prowadzi: Adrian SzczQsny tel. 18 4140742 

Gmina tqcko, t^cko 445,33-390, tel. +48 18 4140 711, fax. +48 18 4140 740, e-mail: gmina@lacko.pl 



•  Nieuregulowany  stan prawny gruntow  zaj^tych przez osad^ -  niektore nie maj^

zaiozonej  Ksi^gi  Wieczystej,  inne  „nie  maj  ̂wlasciciela"  (wpis  nazwisk osob

nikomu nieznanych).

Dodatkowo  nadmieniam,  iz wczesniej wspominana  rodzina  Pani          nie  wyrazita ch^ci

zmiany  adresu  zamieszkania  i  nie  wyrazila  zainteresowania  zamieszkaniem  w  nowo

zakupionym mieszkaniu, jak si? okazato, tylko jedna rodzina z osiedla romskiego jest w stanie

przeprowadzic si? poza obr?b Gminy  L^cko.

W  6  J  T

Otrzymui^:

nyAdresat,
^  A/a U.G.  L^cko

do wiadomosci:
1.  Malopolski  Urz^d  Wojewodzki w Krakowie Wydzial Zdrowia 31 -156  Krakow,  ul Basztowa 22

Spraw^ prowadzi: Adrian Szcz^snytel.  18 4140742

Gmina t^cko, t^cko 445, 33-390, tel. +48  18 41 40 711,  fax. +48  18 41 40 740, e-mail: gminaglacko.pl
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