Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 8.12.2015 r., godz. 15:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016.
Opiniowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 8.12.2015 r. o godzinie 15:30 witając jednocześnie gości
oraz członków Komisji. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – pięciu członków obecnych podczas obrad (radna M. Salwa
– Haibach i radny P. Tyrka nieobecni).
W posiedzeniu uczestniczyli radni M. Przybylski i R. Tasarz niebędący członkami
Komisji oraz M. Buliński – Zastępca Wójta Gminy Suchy Las i J. Kobeszko – Doradca
Wójta. Wśród gości obecny był również dr J. Zatoński z firmy Consus z Krakowa, która
na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań wykonała Program Gospodarki
Niskoemisyjnej. Pozostali goście według listy obecności
Komisja w wyniku głosowania przyjęła porządek posiedzenia, tj. 4 głosy „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
W pierwszej kolejności Komisja zajęła się planem pracy na 2016 r.
Radny K. Pilas dopytywał, dlaczego Komisja Komunalna nie może składać wniosków
do budżetu gminy. Radny stwierdził, że dotychczas Komisja składała takie wnioski
do budżetu. Zaznaczył, że Komisja Społeczna, której jest przewodniczącym składa takie
wnioski.
Przewodnicząca Komisja Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska zaznaczyła,
że uzyskała informacje, że Komisja nie może składać wniosków do budżetu.
Wszyscy członkowie Komisji podczas dyskusji wyrazili aprobatę, aby Komisja składała
wnioski do budżetu.
Radny G. Łukszo zgłosił uwagę do planu pracy na 2016 r., aby posiedzenia wyjazdowe
rozpocząć od II kwartału roku, gdy będzie cieplej i będzie dłuższy dzień.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2016.
Następnie Komisja przeszła do omawiania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).
Przewodnicząca Komisji przedstawiła dra J. Zatońskiego z firmy Consus z Krakowa,
która wykonała PGN. Program ten został wykonany na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia
Poznań, przy dofinansowaniu pochodzącym z funduszy UE.
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J. Zatoński, posługując się prezentacją multimedialną, przedstawił główne założenia i cele
PGN. Wskazywał m.in. na wynik diagnozy, cele, zadania, koszty i korzyści, jakie można
osiągnąć dzięki przyjęciu PGN.
Jako główny cel PGN została wskazana redukcja emisji CO2, poprawa efektywności
energetycznej i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. J. Zatoński podkreślił, że przyjęcie
omawianego Programu jest przez każdą gminę dobrowolne, ale może przynieść gminie
korzyści. Jako główny powód, który uzasadnia przyjęcie PGN J. Zatoński wskazał, że jego
brak uniemożliwi Gminie Suchy Las w przyszłości występowanie po środki finansowe
pochodzące z funduszy ZIT, WRPO, WFOŚiGW czy NFOŚiGW, itd. Ostateczna wersja PGN
była gotowa na przełomie listopada i grudnia 2015 r.
Prezentacja multimedialna J. Zatońskiego zawierała identyfikację problemowych
obszarów i diagnozę dla Gminy Suchy Las. Jako główny cel podano ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych o 30% do 2020 roku. Zostało wymienionych 8 obszarów działań dla
Gminy i Metropolii, najwięcej zadań wskazano w obszarach Budownictwo i Transport. Każde
zadanie zostało szczegółowo opisane. Łącznie zadań jest 15.
J. Zatoński przedstawił również możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego
zwrotnego i bezzwrotnego.
W dalszej kolejności radni oraz goście zadawali pytania dr J. Zatońskiemu w kwestii
opracowania PGN.
Radny K. Pilas dopytywał czym grozi nieuchwalenie PGN przez Radę Gminy Suchy Las
oraz pytał o jego ważność.
J. Zatoński udzielił wyjaśnień w tej kwestii, zaznaczając m.in., że przyjecie PGN przez
poszczególne gminy pozwoli także efektywnie zaplanować elementy walki z niską emisją
na terenie całego kraju.
Według radnego K. Pilasa dokument jest opóźniony w czasie, gdyż np.
termomodernizacje budynków, o których wspominał również J. Zatoński trwają już od wielu
lat.
J. Zatoński odpowiadając na pytania zaznaczył, że okres badany dla PGN to 2010 r.
Radny K. Pilas pytał, kto będzie modyfikował i zmieniał PGN.
J. Zatoński poinformował, że to Gmina będzie dysponentem PGN, a przyjmowany
i zmieniany będzie w formie uchwały Rady Gminy.
Radna A. Targońska pytała czy wskazując, jako największe źródło niskiej emisji transport
uwzględniono otwarcie tzw. Zachodniej Obwodnicy Poznania.
Radny G. Łukszo czy pytał badaniami objęte zostały miejscowości poza Suchym Lasem,
ponieważ Suchy Las i Biedrusko to miejscowości tranzytowe, po których poruszają się nie
tylko pojazdy zarejestrowane w tych miejscowościach. Radny dopytywał o rodzaj danych
jakie zostały wykorzystane do opracowania PGN.
Szczegółowych wyjaśnień w tych kwestiach udzielił J. Zatoński.
Przewodnicząca Komisji pytała czy wzięto pod uwagę fakt, że ok. 2/3 pow. gminy
to poligon, a 1/3 to tereny zurbanizowane.
J. Zatoński podkreślił, że PGN ma charakter strategiczny i uwzględniono w nim
wskaźniki pochłanialności. Badania nie dotyczyły wpływu szkodliwych gazów na człowieka,
bo to nie jest cel PGN.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska pytała czy wzięto pod uwagę fakt występowania
na terenie gminy wysypiska śmieci.
J. Zatoński zaznaczył, że emisja gazów z wysypiska została uwzględniona w dziale
Przemysł, ale kwestia zapachowa, a niska emisja to są różne sprawy.
P. Tatarkiewicz – mieszkaniec Suchego Lasu wskazał na przekroczenia stężenia pyłu
PM10 oraz innych szkodliwych pyłów i gazów, w tym benzopirenu. Źródłem
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tych zanieczyszczeń jest transport oraz węglowe piece grzewcze. Według P. Tatarkiewicza
mieszkańcy palą różnymi rzeczami, w tym śmieciami, gdyż wiele osób nie stać wciąż
na lepsze ogrzewanie, a poza tym bardzo ważne są przyzwyczajenia. Został podany przykład
Gminy Tarnowo Podgórne, gdzie sytuacja w tych kwestiach ma być lepsza i po prostu
„nie czuć”. Zdaniem P. Tatarkiewicza PGN jest bardzo ważnym dokumentem, który powinien
zostać przyjęty przez Radę Gminy Suchy Las. Urząd Gminy powinien podejmować
jak najwięcej działań, aby ograniczać palenie śmieci w piecach przez mieszkańców. Według
P. Tatarkiewicza Poznań przez 5 m-cy w roku ma najbardziej zanieczyszczone powietrze
w Europie. Należy uświadamiać mieszkańców w kwestiach palenia węglem i odpadami.
P. Tatarkiewicz podkreślił, że najważniejsze są działania edukacyjne oraz działania
budżetowe Gminy Suchy Las.
Radny K. Pilas stwierdził, że ludzie kupują węgiel w sklepach i nie zastanawiają się czy
ten węgiel jest zasiarczony. Węgiel po prostu jest czarny. Kupno pieca na gaz to jest tylko
jeden element, potrzebne są jeszcze środki finansowe na korzystanie z gazu ziemnego.
Zmiana sposobu ogrzewania domów jest uzależniona od kondycji finansowej polskiego
społeczeństwa. Jednak zdaniem radnego nic nie usprawiedliwia palenia śmieciami.
P. Tatarkiewicz podkreślił, że część osób pali odpadami z przyzwyczajenia. Istnieje
możliwość korzystania z różnych programów, np. program Ryś na termomodernizację, która
pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania.
J. Kobeszko – Doradca Wójta podkreślił, że na terenie gminy Suchy Las w 70%
mieszkańcy mają dostęp do sieci gazowej. Teren gminy to obszar aktywizacji gospodarczej,
a nie „zielone płuca” Poznania.
P. Tatarkiewicz powoływał się na zapisy Programu Ochrony Powietrza.
M. Buliński - Zastępca Wójta podkreślił, że Urząd Gminy prowadzi akcje promocyjne,
publikowane są artykuły informacyjne, drukowane ulotki. Gmina informuje o istnieniu
programów jednak niekiedy zainteresowanie mieszkańców jest znikome, czego przykładem
był brak zainteresowania programem Kawka.
P. Tatarkiewicz zaznaczył, że Urząd mógłby wysyłać listy do mieszkańców w sprawie
zmiany sposobu ogrzewania i działań proekologicznych.
M. Buliński podkreślił, że węzeł komunikacyjny w Złotkowie przejmuje część ruchu
tranzytowego. Gmina planuje lokalne badania jakości powietrza. M. Buliński zaznaczył,
że na terenie Wielkopolski jest tylko 6 punktów pomiarowych powietrza.
W. Orczewski – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy odpowiadając
na pytanie P. Tatarkiewicza poinformował, że na 2016 r. jest 165 000 zł przeznaczonych
na badania, analizy i opracowania z zakresu ochrony środowiska. Ta suma jest dwukrotnie
wyższa niż w roku 2015.
J. Kobeszko poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych dodatku ekologicznego w Gazecie Sucholeskiej. J. Kobeszko przedstawił dane
dotyczące ilości osób, które korzystały z zakładek ekologicznych na stronie internetowej
Gminy Suchy Las.
W. Orczewski poinformował, że były artykuły w Gazecie Sucholeskiej dotyczące
szkodliwości palenia odpadami w piecach służących do ogrzewania domów. Urząd bierze
udział razem z fundacją Arka w akcji plakatowej „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Poza tym
na stronie internetowej Gminy są artykuły proekologiczne oraz linki do filmików o tej
tematyce. Na 2016 r. Urząd Gminy planuje publikację kolejnych wkładek do Gazety odnośnie
palenia śmieci. W. Orczewski podał przykład odnośnie małego spadku emisji pyłu PM10,
gdy mieszkańcy używają kominków do ogrzewania.
Przewodnicząca Komisji podała przykład programu Kawka, którym zainteresowało
się tylko 12 osób.
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W. Orczewski podkreślił, że ludzie interesowali się programem, chcieli poznać warunki,
ale nie zgłaszali się, gdyż gaz jest drogi w utrzymaniu.
Radny K. Pilas zaznaczył, że być może powinien istnieć zakaz budowy kominków, a nie
zakaz ich używania jak już są wybudowane.
J. Zatoński poinformował, że były plany wprowadzenia na poziomie ogólnopolskim
standardów jakości węgla, ale okazało się, że polski węgiel również nie spełniałby wymagań
ekologicznych. Ponadto, J. Zatoński odniósł się do możliwości edukacyjnych w zakresie
ograniczania emisji pyłu PM10. Zwrócił także uwagę na zagadnienie działania Straży
Gminnej i jej uprawnień w zakresie kontroli pieców w domach mieszkańców.
O godz. 16:40 posiedzenie Komisji opuścił radny G. Łukszo.
Następnie radni oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu Komisji dyskutowali
o kwestii ewentualnych kompetencji Straży Gminnych/ Miejskich w zakresie kontroli tego
czym mieszkańcy ogrzewają swoje domy.
Według J. Zatońskiego powinna zostać przyjęta uchwały rady gminy/ miasta, która
przekazałaby Straży Gminnej/ Miejskiej uprawnienia do kontroli domów i mieszkań w tym
zakresie; powoływał się na przykład Poznania i Krakowa.
W. Orczewski podkreślił, że kwestia ta nie jest do końca uregulowana w prawie; są różne
interpretacje prawne stosowania art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Radny R. Tasarz podkreślił, że strażnik gminny nie ma uprawnień, aby kontrolować
prywatne domy i posesje.
W. Orczewski poinformował, że w gminie Suchy Las Straż Gminna jest uprawniona
do dokonywania pewnych kontroli, ale nie do wchodzenia do prywatnych domów.
Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię inwentaryzacji dymiących kominów
na terenie gminy Suchy Las. Przewodnicząca pytała czy Straż Gminna przy okazji swoich
kontroli nie mogłaby dokonać takiej inwentaryzacji.
J. Zatoński poinformował, że w Poznaniu Straż Miejska przeprowadziła inwentaryzację
palenisk.
W. Orczewski podkreślił, że w gminie Suchy Las Straż Gminna sprawdza czy mieszkańcy
mają zawarte umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz czy na posesji
jest pies, ale strażnicy nie wchodzą do domów, tylko na posesje.
M. Buliński zaznaczył, że Straż Gminna kontroluje i reaguje na zgłaszane „dymiące”
kominy.
P. Tatarkiewicz domagał się, aby Zastępca Wójta zadeklarował, jakie Gmina będzie
podejmowała działania w celu zmniejszenia emisji CO2.
Przewodnicząca Komisji pytała jakie środki finansowe w 2016 r. zaplanowane są na
zwalczanie emisji CO2.
W. Orczewski udzielił szczegółowych wyjaśnień w kwestii środków budżetowych
na 2016 r., które dedykowane będą ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza.
P. Tatarkiewicz pytał Zastępcę Wójta czy zadeklaruje jakie środki w budżecie będą
zaplanowane na oczyszczanie powietrza.
M. Buliński – Zastępca Wójta poinformował, że budżet na 2016 r. jest obecnie
procedowany i nie będzie składał żadnych deklaracji dotyczących wysokości konkretnych
kwot. M. Buliński zapewnił, że Gmina planuje organizację akcji proekologicznych
w szkołach, planowany jest zakup ekologicznego taboru autobusowego, w dalszym ciągu
będzie kontynuowana termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Radny K. Pilas stwierdził, że on by bardzo chciał, aby jego sąsiad nie palił śmieci
w piecu.
Radny M. Przybylski stwierdził, że należy zwrócić uwagę w inwestycjach
proekologicznych na relacje pomiędzy nakładem a realnym efektem. Twarde inwestycje tego

4

rodzaju są bardzo drogie. Wiele tańsze są miękkie działania proekologiczne. Koniecznym
jest dokładne sprawdzenie jakie działania są najbardziej efektywne w relacji nakład do efektu.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że być może działania edukacyjne to jest najwłaściwsza
droga i Gmina powinna takie akcje prowadzić, m.in. w przedszkolach i szkołach.
A. Ankiewicz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód stwierdziła,
że inwentaryzacja palenisk może nie przynieść pożądanego skutku, gdyż niektórzy posiadają
dwa źródła ciepła.
Odpowiadając na pytania radnych W. Orczewski poinformował, że Urząd Gminy
skierował swoje uwagi odnośnie PGN do firmy Consus.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska odczytała uwagi zgłoszone do PGN przez Komisję
Komunalną i Ochrony Środowiska.
J. Zatoński podkreślił, że Rada Gminy będzie mogła uzupełnić PGN. Ponadto, odniósł
się szczegółowo do ww. uwag.
W. Orczewski porównał metodologię przygotowania PGN i Programu Ochrony
Powietrza. Stwierdził, że na terenie gminy Suchy Las nie ma punktów pomiarowych
powietrza i badania mogą nie być do końca obiektywne.
J. Zatoński poinformował, że najbliższy punkt pomiarowy powietrza znajduje się w
Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu.
J. Zatoński zaznaczył, że PGN nie jest usankcjonowany prawnie i tym samym nie będzie
konsekwencji prawnych w przypadku, gdy Gmina nie zrealizuje w praktyce jego zapisów.
Odpowiadając na pytania radnych M. Buliński poinformował, że projekt ewentualnych
przyszłych zmian w PGN przygotowywał będzie Urząd Gminy, a przyjmować będzie je Rada
Gminy w drodze uchwały.
J. Kobeszko podkreślił, że harmonogram nie jest wiążący w zakresie kosztów oraz czasu
realizacji.
Radny R. Tasarz stwierdził, że jako strażak od 47 lat wzywa do oczyszczania przewodów
kominowych i wentylacyjnych w domach; są różnego rodzaju akcje promocyjne prowadzone
przez Straż Pożarną, ale efekty są niewielkie.
Radny K. Pilas zaproponował, że powinno się rozważyć możliwość obligatoryjnych
kontroli kominiarskich w prywatnych domach.
M. Buliński podkreślił, że Gmina nie posiada kompetencji w zakresie kontroli przewodów
gazowych i wentylacyjnych w nieruchomościach prywatnych.
P. Tatarkiewicz odniósł się do metodologii opracowania Programu Ochrony Powietrza.
A. Ankiewicz zaznaczyła, że nie ma prawnych obowiązków dotyczących utrzymania
przewodów kominowych i wentylacyjnych w indywidualnych budynkach mieszkalnych.
Przewodnicząca Komisji pytała o uchwałę antysmogową.
M. Buliński zaznaczył, że najpierw w tej kwestii musi zostać podjęta uchwała Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, a potem może być uchwała Rady Gminy Suchy Las.
Radny R. Tasarz stwierdził, że najlepszymi są prewencja i zabezpieczenie oraz edukacja.
Podkreślił, że należy podejmować działania prozdrowotne oraz przeciwdziałać przedwczesnej
umieralności ludzi i tego rodzaju działania łączyć z akcjami proekologicznymi.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Program
Gospodarki Niskoemisyjnej.
W dalszej kolejności Komisja przeszła do spraw bieżących.
Radny K. Pilas zaznaczył, że jest mieszkańcem Suchego Lasu od 1962 r. i wówczas ludzie
pali w piecach „wszystkim”, ale domy były od siebie znacznie oddalone. Obecnie zabudowa
jest coraz bardziej zwarta, co nasila problem jakości powietrza. Radny zwrócił uwagę na
notorycznie, przez 24 h/dobę ujadające psy; psów jest mnóstwo i ciągle szczekają. Ponadto,
według radnego problem stają się psie odchody, które zalegają chodniki.
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Jego zdaniem 80% właścicieli psów nie sprząta ich odchodów. Zdaniem radnego są psy, które
załatwiają się w kwietnikach oraz wprost w jego bramę.
A. Ankiewicz zadeklarowała, że ona sprząta po swoim psie.
Radny K. Pilas zaznaczył, że jest zbyt gęsta zabudowa mieszkaniowa w Suchym Lesie.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na kwestie lokalizacji pojemników na odzież
używaną oraz na fakt, że Komisja Komunalna miała się zająć uregulowaniem zasad
ich lokalizacji oraz wysokością stawek.
A. Ankiewicz poinformowała, że Osiedle otrzymało pismo z Urzędu Gminy, aby wskazać
lokalizację tego rodzaju pojemników.
M. Buliński poinformował, że Urząd Gminy wystąpił do Sołectw i Zarządów Osiedli, aby
wypowiedzieli się w kwestii pojemników na odzież używaną.
Przewodnicząca Komisji podniosła kwestię wprowadzenia zakazu postoju na chodniku
przy ul. Żurawinowej w Suchym Lesie.
M. Buliński zaznaczył, że po zakończeniu modernizacji tej ulicy zostanie wprowadzona
ostateczna organizacja ruchu i trzeba tą kwestie wyjaśnić.
Radny R. Tasarz podkreślił, że tego rodzaju problemy występują nie tylko na
ul. Żurawinowej, ale w całym Suchym Lesie. Pojazdy parkują na drogach i chodnikach.
Zdaniem radnego należy zmodernizować organizację ruchu na terenie całej gminy.
Radny W. Korytowski podkreślił, że przy projektowaniu nowych ulic należy uwzględniać
pojedyncze miejsca postojowe czy zatoczki.
M. Buliński zaznaczył, że ul. Żurawinowa jest ulicą wąska i parkujące samochody mogą
utrudniać na niej ruch. Podkreślił, że ludzie często posiadają po 2 – 3 samochody i nie chce
im się wjeżdżać na posesję. M. Buliński poinformował, że planowana jest całościowa
koncepcja organizacji ruchu na terenie gminy.
Radny W. Korytowski poinformował, że na ul. Leśnej nie ma zakazu postoju, a mimo
to ludzie nie parkują samochodów, zaś na ul. Żurawinowej parkują z przyzwyczajenia. Straż
Gminna powinna upominać tam mieszkańców.
O godz. 17:40 posiedzenie Komisji opuścił radny W. Korytowski.
A. Ankiewicz poinformowała, że odbyło się spotkanie z projektantem ścieżki rowerowej
przy ul. Morasko, która połączy się z Suchym Lasem i on powoływał się na przykład
Krakowa, gdzie drogi rowerowe są projektowane w jezdni, a nie odrębnie wydzielane,
co powoduje spowolnienie ruchu pojazdów do 30 km/h.
M. Buliński poinformował, że planowane są kontrapasy rowerowe na terenie gminy.
Koncepcję dróg rowerowych na zlecenie Urzędu Gminy opracował A. Billert.
Przewodnicząca Komisji pytała o możliwość zapoznania się z projektem ścieżki
rowerowej przy ul. Morasko.
M. Buliński zaznaczył, że projekt ten dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji A. Targońska
zamknęła posiedzenie o godzinie 17:45 w dniu 08.12.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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