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INTERPELACJA 

 

dotyczy: braku miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w Ostrowach nad Okszą  

 

 

 Szanowny Panie Starosto! 

 

 Mieszkańcy Ostrów nad Okszą oraz osoby korzystające z placówki służby zdrowia, Poradni 

Medycyny Rodzinnej w Ostrowach nad Okszą (ośrodka zdrowia) zgłaszają problem braku miejsc 

parkingowych. Działka Nr 1571, obręb Ostrowy jest własnością Powiatu Kłobuckiego i w użytkowaniu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (ZOZ). Obecne plany powiatu i ZOZ-u nie satysfakcjonują 

mieszkańców i nie rozwiążą problemu braku miejsc parkingowych. 

  Mieszkańcy zgłaszają pilną potrzebę aby przy ośrodku zdrowia powstał duży parking z dobrym 

dojściem do platformy dla osób niepełnosprawnych. W szczególności, osoby starsze, słabowidzące, 

niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi mają problem z parkowaniem. Również wyjazd spod ośrodka 

zdrowia bywa uciążliwy, ponieważ budynek znajduje się przy głównej drodze wojewódzkiej w kierunku 

Nowej Brzeźnicy (DW 492).  

 Działka Nr 1571 ma powierzchnię ponad 20 arów. W zupełności można wydzielić na niej miejsca 

parkingowe, drogę dojazdową oraz nawet działkę budowlaną. Teren znajduje się w ścisłej zabudowie  

i centrum wsi, a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno działka 

przeznaczona jest pod budowlankę. 

 Obecnie działka wykorzystywana jest na potrzeby ośrodka zdrowia może w 40 %-50%, pozostała 

część działki nadal nie znalazła zastosowania dla powiatu (znajduje się tam ogród, sprawiający wrażenie 

terenu zaniedbanego). Może zasadnym byłoby podzielenie jej na pół? Uzyskane pieniądze ze sprzedaży 

ogrodu (pow. ponad 10 arów), tj. wydzielonej dodatkowej działki budowlanej można byłoby przeznaczyć na 

wykonanie nowego parkingu na  22 auta, w tym, powstałyby 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Tym 

bardziej, że nawet obecny dojazd lub dojście do pochylni dla osób niepełnosprawnych to poważna 

przeszkoda dla takich osób (na załączonych zdjęciach widać, że dojście do platformy zostało wygrodzone 

siatką i bramą).  

 Dodam, że gdyby droga dojazdowa została przedłużona do kolejnej działki Nr 1578 należącej do 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, straż, zyskałaby lepszy dostęp do swojej działki  

i mogłaby również dokonać jej podziału na co najmniej dwie działki budowlane. Strażacy z Ostrów nad 

Okszą, mogliby tym samym uzyskać lepszą cenę ze sprzedaży takich działek.  

 Odnosząc się zatem do powyższego, proszę o odpowiedź na pytanie: 

1. Jakie plany ma powiat wobec tej działki? 

2. Czy są inne, podobne nieruchomości w zasobie powiatowym? 

W załączeniu przedstawiam koncepcję podziału działki Nr 1571 z uwzględnieniem miejsc parkingowych  

i dróg dojazdowych.  

 

        Z poważaniem 

               (-) Agnieszka Związek 

 
Proszę o odpowiedź na piśmie na podany adres e-mail. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 


