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Jako Rzecznik Praw Obywatelskich i niezależny organ ds. równego traktowania 

stale monitoruję sytuację mniejszości narodowych i etnicznych pod kątem właściwego 

zabezpieczenia ich praw przez władze publiczne. W zakresie mojego zainteresowania 

pozostają w szczególności problemy, z jakimi styka się mniejszość romska. 

Z uwagą obserwuję warunki, w jakich żyją Romowie zamieszkujący na osiedlu 

położonym w miejscowości Koszary koło Limanowej. W ciągu ostatnich dwóch lat 

pracownicy mojego Biura odwiedzili to osiedle dwukrotnie (w październiku 2014 

i 2015 roku). W tym czasie nastąpiły pewne pozytywne zmiany, które niewątpliwe 

wpłynęły na poprawę warunków zamieszkania na osiedlu. Nie sposób nie wspomnieć 

choćby o dobudowaniu do budynku wielorodzinnego pionów sanitarnych, dzięki czemu 

wszystkie mieszkania w budynku wyposażone zostały w łazienki. Tym niemniej 

większość problemów, z jakimi od lat mieszkańcy osiedla muszą sobie radzić, pozostaje 

nierozwiązana. Dramatycznie pogarsza się standard pozostałych budynków 

mieszkalnych, które zostały uznane za samowole budowlane. Aktualny pozostaje 

problem wywożenia nieczystości gromadzonych w jedynym na osiedlu zbiorniku 

bezodpływowym: podczas ostatniej wizytacji na całym osiedlu wyraźnie odczuwalny 

był niezwykle uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia zapach, unoszący się z tego zbiornika. 

Warto przy tym zauważyć, że według mieszkańców osiedla, gmina Limanowa planuje 

wykonanie sieci kanalizacyjnej, jednakże większość budynków, czego obawiają się 

mieszkańcy, ma zostać w projekcie tej sieci pominięta. Istotnym problemem dla Romów 

jest również brak możliwości dowożenia dzieci z osiedla do szkoły w Limanowej 

gminnymi środkami transportu. Tymczasem, jak sugerują sami mieszkańcy, 
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zapewnienie dzieciom dowozu do szkoły zwiększyłoby frekwencję, do czego władze 

lokalne powinny przecież dążyć.         

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Wójta z prośbą o informację, czy w 2016 r. gmina Limanowa 

planuje przeprowadzenie jakichkolwiek inwestycji, które służyłyby poprawie warunków 

zamieszkania na osiedlu w Koszarach. Proszę przede wszystkim o wyjaśnienie, czy w 

sąsiedztwie osiedla romskiego będzie wykonywana sieć kanalizacyjna, a jeżeli tak, to 

czy przewidywane jest doprowadzenie tej sieci do zabudowań osiedla. Proszę także 

Pana Wójta o wyjaśnienie, czy władze gminy rozważały możliwość zapewnienia 

dzieciom z osiedla dowozu do szkoły w Limanowej i czy brały przy tym pod uwagę 

pozytywny wpływ takiego rozwiązania na frekwencję wśród uczniów.  
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