Uchwała Nr III/18/06
Rady Gminy Teresin
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przekazania terenów po byłej jednostce
wojskowej w Teresinie Gaju w trwały zarząd Służbie Więziennej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:
§1
Rada Gminy Teresin wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko przekazaniu Służbie Więziennej
przez Agencję Mienia Wojskowego terenów po byłej jednostce Wojskowej w Teresinie Gaju
w celu utworzenia zakładu karnego.
§2
Zobowiązuje Wójta Gminy Teresin do podjęcia wszelkich możliwych prawnie kroków do
zmiany decyzji Agencji Mienia Wojskowego i doprowadzenia do odpłatnego przejęcia
terenów opisanych w § 1 na rzecz Gminy Teresin .
§3
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Gmina Teresin od chwili przekazania do Agencji Mienia Wojskowego terenów po
byłej jednostce wojskowej w Teresinie Gaju zabiega o ich przejęcie na rzecz mienia
komunalnego Gminy Teresin. W dniu 6 grudnia 2006 r. Agencja Mienia Wojskowego
poinformowała Wójta Gminy, że nie może podjąć rozmów w kwestii sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości z uwagi na planowane oddanie jej w zarząd Służbie
Więziennej. Do dnia dzisiejszego nikt z władz państwowych nie próbował skonsultować
takiej decyzji z samorządem Gminy Teresin.

Utworzenie zakładu karnego pozostaje w

rażącej sprzeczności z interesem Gminy Teresin, w szczególności Teresina i najbliższych
okolic. Teresin to przede wszystkim Niepokalanów, miejsce kultu religijnego, a nie miejsce,
gdzie będą odbywać karę przestępcy.
Okolice przy byłej jednostce wojskowej to jednocześnie

najcenniejsze tereny

inwestycyjne Gminy. Na tych terenach zrealizowano już wiele inwestycji. Kolejni inwestorzy
planują budowę następnych obiektów już w bezpośrednim sąsiedztwie byłej jednostki
wojskowej. Informacja, iż obok może powstać zakład karny wywołuje u nich niepokój.
Niektórzy z nich szukają już rezerwowych terenów inwestycyjnych.
Zdaniem Rady Gminy Teresin powstanie zakładu karnego przyniesie wymierne straty
dla Gminy Teresin.
W związku z powyższym Rada zobowiązuje Wójta Gminy do podjęcia starań w
kierunku zmiany decyzji Agencji Mienia Wojskowego.

