Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Gminy Suchy Las
dnia 04.05.2017 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Spotkanie z Nadleśniczym Tomaszem Sobalakiem.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodnicząca Komisji KKiOŚ A. Targońska otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała członków Komisji
oraz zaproszonych gości i stwierdził prawomocność posiedzenia - 4 członków Komisji obecnych/ 3
nieobecnych. Protokoły z 24.03.2017 i 20.04.2017 roku zostały przyjęte jednogłośnie. Porządek przyjęcia
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Nadleśniczy T. Sobalak – postaram się odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania. Mamy w Polsce 435
nadleśniczych i 17 dyrektorów na terenie 24 tysięcy hektarów. Nasze nadleśnictwo obejmuje 40 jezior, 16
stajni z powyżej 1o końmi. Teren nadleśnictwa, to 800 km2.
Przewodnicząca KKiOŚ – budowa obwodnicy pn-wsch ma przebiegać na skraju poligony bardzo blisko
posesji w Złotnikach. Czy jest szansa, żeby odsunąć ja w głąb lasów?
Nadleśniczy T. Sobalak – nie wierze, że ta obwodnica powstanie. Nas nikt nie pytał o jej przebieg. Wiem, że
ma przeciąć Puszczę Zielonkę. Jest to dla mnie niewyobrażalne i robione przez ludzi, którzy nie wiele mają
pojęcia o środowisku. MON i Dyrektor Lasów Państwowych zawarli porozumienie zobowiązujące obie
strony do wzajemnego działania. Musi być asygnata wojska na wszystko, co dzieje się wokół poligonu. My
musimy wydać opinie, a oni muszą nas o wszystkim informować.
Pan Grzegorz Słowiński przedstawił koncepcję wyprowadzenia drogi w głąb poligonu, gdzie wojsko nie jest
aktywne od wielu lat. Pan Nadleśniczy poprosił o przesłanie tej koncepcji, by mógł pisemnie się do niej
ustosunkować.
Nadleśniczy T. Sobalak – przebieg trasy musi być czymś uwarunkowany. Ponad 30 lat temu również
próbowano wybudować tę inwestycję.
Radny K. Pilas – wówczas nie było takiej zabudowy i dzisiejszych problemów.
Przewodnicząca KKiOŚ – świetlista dąbrowa – czy temat jest już zamknięty?
Nadleśniczy T. Sobalak – problem jest poważny. Po złożeniu odwołania, ścigano mnie, żebym wycofał
pismo. Na 24 hektary, 10 z nich jest ze świetlistą dąbrową – tu znajdują się siedliska chronione. Wszystko
jest teraz w rękach Wojewody. Zgadzam się, że ścieżka rowerowa jest potrzebna, ja sugerowałem żeby
zlokalizować ja po drugiej stronie drogi. Wójt w odpowiedzi stwierdził, że to teren wojska i też świetlistej
dąbrowy.
Z-ca Wójta M. Buliński – pan Nadleśniczy zaskarżył decyzję ZRID. Na etapie projektów zapewnialiśmy, że nie
wytniemy żadnego dębu, a Pana pracownica poinformowała nas, że i tak drzewa z tego terenu „lasy”
wytną.
Radny K. Pilas – z Panem Szelągiem prowadziliśmy negocjacje co do wejścia wędkarzy na teren Łysego
Młyna. Sprawa grobli – co tam się dzieje? Wędkarze robią wiele dla tego terenu, a teraz okazuje się, że nie
mogą wędkować. Dlaczego ta inwestycja nie została jeszcze odebrana?

Nadleśniczy T. Sobalak – zrobiony został nieprawdopodobny błąd. Następuje tam podsiąkanie i grobla
siada. Powinna być ona wyższa i poszerzona. Mam meldunki od osoby robiącej ekspertyzę, że naruszenie
spowodowane jest przez wędkarzy (naruszenie folii). Teraz czekam na ekspertyzę. Proszę o wyrozumiałość
do czasu, kiedy dowiemy się, co jest przyczyną.
Radny K. Pilas – teren, który się obsuwa jest również ta, gdzie wędkarze nie wędkują. Na terenie grobli
występują bobry, a podczas Komisji odbywającej się na terenie Łysego Młyna widzieliśmy ślady ciągnika na
grobli, który pracował tam podobno na zlecenie lasów. Proponuje, aby Gmina włączyła się w działalność
Łysego Młyna. Jest on perełką na mapie naszej gminy.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy możliwe są formy współpracy Panie Wójcie?
Z-ca Wójta M. Buliński – współpraca jest tu w wielu dziedzinach: wywóz odpadów, zarybianie,
oczyszczanie. Zadaniem lasów, a nie gminy jest edukacja w temacie ochrony środowiska.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy spółki wodne zajmują się groblą?
Z-ca Wójta M. Buliński – zbiornik jest poza spółkami.
Przewodnicząca KKiOŚ – może zainteresowany byłby Pan współpracą np. na festynie gminnym, lasy
wystawiłyby jakieś stoisko?
Nadleśniczy T. Sobalak – jesteśmy na to otwarci, mamy swoje stoisko, z którym się chętnie u Państwa
pokarzemy.
Przewodnicząca KKiOŚ – czy lasy wypowiadały się na temat stacji benzynowej w Biedrusku? Jakie lasy zajęły
stanowisko?
Nadleśniczy T. Sobalak – stanowisko negatywne.
Radny K. Pilas – co z dzikami? Wchodzą już wszędzie, na cmentarz i przechodzą przez tory. Strzelacie do
nich tam, gdzie ich nie ma.
Nadleśniczy T. Sobalak – na poligonie jest 1500 jeleni. Jest gradacja i nie możemy sobie z tym poradzić.
Radny G. Rewers – gmina powinna przejąć drogi w Złotkowie: Klonową, Leśną, Dębową, Gogulcową.
Sołtys M. Brdęk – leśnictwo nie może tego terenu oddać, a żaden organ nie chce przyjąć.
Z-ca Wójta M. Buliński – proponowaliśmy bezpłatne przejęcie. Lasom odeszłoby utrzymywanie tych dróg.
Radny G. Rewers – prawie całe Złotkowo jest skanalizowane, tylko nie te ulice.
Sołtys M. Brdęk – proszę Państwa o powrót do rozmów, choć wiem, że nie łatwych. Wystarczy wykupić
tam pas ziemi. Wydzielić należałoby Klonową i Dębową, żeby gmina mogła ten teren kupić i skanalizować.
Radny G. Rewers – ul. Gogulcowa – jest tam bardzo dużo dziur w drodze.
Nadleśniczy T. Sobalak – jest to rezerwat i nie ma możliwości jego zlikwidowania.
Radny K. Pilas – Łysy Młyn i Wojciech Bogusławski. Czy można to jakoś połączyć, np. wystawa? Chodzi o to,
żeby osoba, która odwiedza Łysy Młyn wiedziała, że to Gmina Suchy Las. Powinien tam być jakiś fragment
dla Gminy, za który byśmy odpowiadali i byli jego właścicielami.
Przewodnicząca KKiOŚ– idea Geoparku? Czy ona upadła, czy nadal istnieje?

Nadleśniczy T. Sobalak – liczyli na pieniądze z lasów, ale nic od nas nie dostali. Kiepsko sprecyzowali cele
swojej działalności. Sprawa naturalnie się wyciszyła. Obwodnica miała przecinać teren Geoparku. Jeśli coś
nie przeszkadza w gospodarce leśnej, i nie wymaga od nas nakładów pieniężnych, a służy społeczeństwu,
to niech istnieje.
Radny G. Łukszo – co z projektem monitoringu na Łysym Młynie.
Nadleśniczy T. Sobalak – będzie zamontowany nowy monitoring. W tym roku powstaną nowe stacje (w
ciągu 2 m-cy). Nowe kamery: Łysy Młyn – 1, Dziewicza Góra – 2, Biedrusko – 1 z dużym zasięgiem.
Radny G. Łukszo – Wójt na sesji powiedział, że jest Pan przeciwny budowie ścieżki rowerowej.
Nadleśniczy T. Sobalak – zawsze byłem otwarty. Jest granica i prawo, które muszę przestrzegać. Jeśli
dostaną odpowiedni dokument, to podpisze się pod wszystkim.
Nadleśniczy T. Sobalak opuścił posiedzenie KKiOŚ.
Ad. 5.
Sprawy komunalne Złotkowa:
- prośba o powrót do rozmów w sprawie ulic: Klonowej i Dębowej,
- uporządkowanie cmentarza ewangelickiego i ogrodzenie go,
- sprawa stawu przy krzyżu – jest on ogrodzony - wniosek o udostepnienie go dla wędkarzy,
- słupy energetyczne – należy zwrócić się do Referatu Komunalnego o model postepowania w takich
przypadkach. Najlepszym postępowaniem byłby pozew zbiorowy, bo Gmina nie może reprezentować
mieszkańców w tym temacie.
Ad. 6.
Przewodnicząca KKiOŚ – lampa solarna na przejściu Sucholeska/Kryształowa w Suchym Lesie ok. 15.000 zł z
5-letnią gwarancją.
Przystanek przy os. Jagodowym - przydałaby się tam wiata.
Radny K. Pilas – dopytam właściciela sąsiadującej działki o możliwości w tym zakresie. Kiedy sprawa grobli
zostanie wyjaśniona, to chciałbym, aby zostało spisane porozumienie dotyczące użytkowania terenu
Łysego Młyna. Dbamy o ten teren, Gmina partycypuje, a koła korzystają.

Ad. 7.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Justyna Krawczyk

