Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 19.06.2015 r., godz. 14:00
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Omówienie zagadnień związanych z jakością powietrza w gminie Suchy Las.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 r. o godzinie 14:00 witając jednocześnie członków
Komisji oraz gości. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – pięciu członków obecnych podczas obrad (radni M. Salwa
– Haibach i W. Korytowski nieobecni). W posiedzeniu uczestniczył również radny R. Tasarz
oraz goście: Marcin Buliński – Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, Wiesław Orczewski
– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz 3 mieszkańców Suchego
Lasu.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.
Następnie 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się (tj. radny G. Łukszo) Komisja
przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 26 maja br.
W trakcie trwania posiedzenia Komisji (godz. 14:15) dołączyli do obrad radny
W. Korytowski oraz Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód.
Następnie rozpoczęto omawianie problematyki związanej z ochroną jakości powietrza
na terenie Gminy Suchy Las. Przewodnicząca A. Targońska odniosła się w tej kwestii
do Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
w 2013 r. Przewodnicząca A. Targońska wskazała na główne założenia tego programu, w tym
na przeciwdziałanie emisji pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu B(a)P.
Kierownik W. Orczewski zaznaczył, że gmina Suchy Las miała zastrzeżenia, co do
metodologii opracowania tego programu. Program zakłada przeciwdziałanie emisji PM10
oraz benzo(a)pirenu B(a)P, które według zapisów Programu biorą się przede wszystkim
z emisji i ruchu transportowego pojazdów. W. Orczewski podkreślił, że opracowywany jest
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań przez Stowarzyszenie Metropolia
Poznań. W tym Planie będą wskazane rozwiązania jak pozyskać środki finansowe
na realizacje zadań w nim ujętych. Gmina Suchy Las współpracuje w ramach
przygotowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan ten powstanie do września br.,
a Rada Gminy Suchy Las będzie głosować nad jego akceptacją.
Przewodnicząca A. Targońska pytała W. Orczewskiego o kwestię inwentaryzacji
budynków z niską emisją w gminie Suchy Las.
Kierownik W. Orczewski poinformował, że dokona tego wykonawca opracowujący Plan
gospodarki niskoemisyjnej wg. własnej metody, za rok bazowy przyjęto rok 2010 i to on
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będzie odniesieniem. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie budynki uda się
zinwentaryzować, np. gdy odbywa się nieprawidłowe spalanie w niskich temperaturach np.
w kominku.
Radna A. Targońska podniosła kwestię ograniczenia zadymienia pochodzącego
z kominów domowych. Sytuacja zadymienia ma miejsce np. w okolicach ul. Poziomkowej
w Suchym Lesie.
Według W. Orczewskiego już po zapachu można rozpoznać, czy następuje spalanie
śmieci, co jest niedozwolone; w takich sytuacjach może interweniować Straż Gminna.
W. Orczewski zaznaczył, że trwają prace legislacyjne, aby gminy mogły regulować kwestię
ogrzewania na danym terenie. Obecnie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego można wprowadzać ograniczenia, co do typów palenisk.
Radna A. Targońska zaznaczyła, że poza niską emisją problemem jest też pył unoszący
się znad dróg. Program ochrony powietrza wskazuje, jako rozwiązanie mycie dróg/ ulic na
mokro. Jako przykład wskazała plac przy zbiegu ul. Nizinnej i Promienistej. Tam składowany
jest żwir oraz piasek i stanowić mogą one źródło emisji pyłów.
Przewodnicząca A. Targońska pytała, czy Gmina dofinansowuje termomodernizację
budynków?
W. Orczewski poinformował, że istnieje program w zakresie odnawialnych źródeł energii,
który przeznaczony jest dla indywidualnych mieszkańców. Obecnie właściciele 142
nieruchomości są zainteresowani udziałem w tym programie (dot. dofinansowania zakupu
pomp ciepła, solarów czy ogniw fotowoltaicznych). Istnieje możliwość uzyskania
preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w celu wymiany kotłów węglowych
na inne.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że Gmina planuje zakup 6 nowoczesnych
autobusów dla ZKP Suchy Las i chciałaby pozyskać środki zewnętrze na ten cel. Działania
te również wpłyną na ochronę jakości powietrza na terenie gminy Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska podniosła kwestię budowy dróg rowerowych, jako
jednego z zaleceń Programu ochrony powietrza. Przewodnicząca Komisji przedstawiła
zdjęcia pokazujące niewystarczającą liczbę stojaków na rowery przy budynku Gimnazjum
w Suchym Lesie oraz podniosła sprawę budowy ścieżki rowerowej w ul. Poziomkowej.
Radna A. Targońska zaproponowała, aby w budżecie gminy na 2016 r. zaplanować środki
finansowe na budowę tej ścieżki rowerowej i połączyć jej budowę z inwestycją polegającą
na skablowaniu napowietrznej linii energetycznej w tej ulicy.
Radny R. Tasarz stwierdził, że najpierw powinien powstać projekt uspokojenia ruchu
na terenie Suchego Lasu, a potem powinno się planować ścieżki rowerowe.
Radna A. Targońska zaznaczyła, że w ul. Poziomkowej jest wystarczającą dużo miejsca,
aby wybudować drogę rowerową oraz zachować miejsca postojowe.
Według Przewodniczącej A. Targońskiej droga rowerowa powinna prowadzić również
na Podolany.
Radny K. Pilas stwierdził, że kwestia uspokojenia ruchu to problem, z którym należy
zwrócić się do Wojta Gminy, aby powołał w tej sprawie komisję. Tej komisji nie ma z winy
Wójta.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że została zlecona nowelizacja koncepcji
budowy dróg rowerowych na terenie gminy Suchy Las. Będą tam rozwiązania dotyczące
rozbudowy sieci ścieżek rowerowych. Koncepcję opracowuje Pan Andrzej Billert. Gmina
Suchy Las stara się o wykonanie przejścia przez tory kolejowe pomiędzy Poznaniem
a Suchym Lasem w rejonie ul. Wałeckiej, co umożliwi w przyszłości połączenie rowerowe
Suchego Lasu ze Strzeszynkiem.
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Następnie radni dyskutowali, która z komisji Rady Gminy jest bardziej właściwa, aby
zajmować się kwestią dróg rowerowych, czy Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska
czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Radny G. Rewers stwierdził, że jego zdaniem powinno się w pierwszej kolejności
zakończyć kanalizację gminy, wybudować kanalizację tam gdzie jej nie ma, a następnie
rozpocząć budowę sieci dróg rowerowych.
Radny R. Tasarz zaznaczył, że koncepcję uspokojenia ruchu oraz budowy sieci dróg
rowerowych powinni tworzyć specjaliści z branży drogowej, zaś radni powinni spełniać rolę
doradczą.
Według Przewodniczącej A. Targońskiej rozwój gminy powinien następować
wielotorowo.
Radny P. Tyrka poinformował, że na jednym ze spotkań z mieszkańcami w Zielątkowie
jeden z radnych gminnych, stwierdził publicznie, że nie ma środków finansowych na budowę
kanalizacji w Zielątkowie. Więc skoro nie ma pieniędzy na różnego typu inwestycji, to lepiej
przekazać je w pierwszej kolejności na budowę kanalizacji.
Odnosząc się jeszcze do kwestii ochrony powietrza, kierownik W. Orczewski podkreślił,
że ważnym dokumentem będzie Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.
Radni gminni będą mogli odnieść się do tego dokumentu i jego zaleceń.
Radny K. Pilas dopytywał, czy Gmina jest w posiadaniu własnych badań jakości
powietrza, np. przy wysypisku śmieci, przy DK 11, czy linii kolejowej.
W. Orczewski poinformował, że na terenie gminy Suchy Las występują w powietrzu
obciążenia obce, czyli emitowane ze źródeł poza obszarem gminy, zanieczyszczenia wraz
z masami powietrza dolatują na teren gminy. Jednocześnie W. Orczewski zaznaczył, że Urząd
Gminy nie zlecał własnych badań powietrza.
W dalszej części posiedzenia rozpoczęto dyskusję związaną z zapachami
wydobywającymi się z wysypiska śmieci na terenie Suchego Lasu.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska poinformowała, że w czerwcu br. (np. w dniach
9-12.06.2015 r. w okolicach os. Poziomkowego „śmierdziało” z wysypiska w bardzo różnych
porach dniach, zarówno, przed jaki i po południu. Przewodnicząca poinformowała, że kwestię
tą zgłaszała do Straży Gminnej.
Jeden z mieszkańców obecnych na posiedzeniu Komisji poinformował, że zdarza się,
iż gdy dzwoni do Straży Gminnej o godz. 21:45 to nikt nie odbiera telefonu. Mieszkaniec
stwierdził, że prawdopodobnie wyczuwalny jest odór gazu ulatniającego się z koncentratorów
na wysypisku. Zostało założone stowarzyszenie, gdyż mieszkańcy czują się bezsilni,
skierowali wniosek od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na swój koszt. Mieszkańcy
chcieliby, aby Rada Gminy sfinansowała koszty postępowania w sądzie. Mieszkańcy
przekazali Komisji artykuł z Gazety Wyborczej ws. wysypiska śmieci w Suchym Lesie.
A. Ankiewicz poinformowała, że z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego
Mieszkańców Suchego Lasu i Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód Wójt Gminy zorganizował
na dzień 13 lipca br. spotkanie z Panem Krzysztofem Krause – Prezesem Zakładu
Zagospodarowania Odpadów, tj. zarządcy wysypiska.
W. Orczewski poinformował, że na spotkanie to zaproszeni zostali m.in. mieszkańcy
Suchego Las, radni gminy Suchy Las, radni Miasta Poznania, Prezydent Miasta Poznania,
Marszałek Woj. Wielkopolskiego oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Poznaniu.
A. Ankiewicz powołując się na opinię prof. Rysiłkiewicza stwierdziła, że istnieją
urządzenia do uzdatniania gazu, który wydobywa się z wysypiska i Stowarzyszenie będzie
o nie zabiegać.
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W. Orczewski poinformował, że Urząd Gminy wystąpił z ofertami do firm, które zajmują
się badaniem środowiska czy dokonałyby badań powietrza; w jakiej cenie i jaką metodą.
Do końca czerwca br. Urząd oczekuje na odpowiedzi od firm i prawdopodobnie do końca
września br. będą znane wyniki badań.
Radny K. Pilas przypomniał, że 23 lata temu także Osiedle Suchy Las interweniowało
w sprawie wysypiska. Na wysypisku palono kable i zanieczyszczano powietrze oraz grunt.
Wówczas Pan Habrych zorganizował blokadę wysypiska i został sformułowany list
do ówczesnego Prezydenta Miasta Poznania o poprawę sytuacji na wysypisku
i wprowadzenie prawidłowej gospodarki. Te działania w tamtym czasie przyniosły efekt,
doprowadzono do uszczelnienia gruntu. Według radnego K. Pilasa tylko blokada wysypiska
może być skutecznym działaniem. Byłby to rodzaj „kuracji wstrząsowej” dla zarządcy
wysypiska i przede wszystkim władz Poznania.
A. Ankiewicz dopytywała, dlaczego dotychczas radny K. Pilas nie zorganizował takiej
blokady.
Przewodnicząca A. Targońska zachęcała do zgłaszania sytuacji, gdy odór z wysypiska jest
wyczuwalny do Straży Gminnej, aby takich zgłoszeń było jak najwięcej, jako dowód jak
poważny jest to problem. Straż Gminna powinna prowadzić rejestr zgłoszeń w sprawie odoru.
Radny R. Tasarz zauważył, że Straż Gminna jest w sprawie odoru z wysypiska bezsilna,
gdyż nie ma odpowiedniego sprzętu.
Radny K. Pilas zauważył, że w sytuacji braku obowiązywania w Polsce tzw. ustawy
odorowej różnego typu działania są bezskuteczne.
Kierownik W. Orczewski poinformował, że Straż Gminna została poinstruowana,
aby sporządzać notatki ze zgłoszeń mieszkańców w sprawie odoru i wszystkie zgłoszenia
rejestrować. W. Orczewski podkreślił, że mieszkańcy wysyłają wiadomości elektroniczne
e-mail w sprawie odoru z wysypiska, które Urząd Gminy przekazuje Prezydentowi Miasta
Poznania, Zakładowi Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i Marszałkowi Woj.
Wielkopolskiego, co również być może przyniesie jakieś efekty.
Według radnego K. Pilasa pisanie pism jest działaniem nieskutecznym i tylko blokada
wysypiska może przynieść pożądane efekty.
Radny R. Tasarz zaproponował, aby problemem odoru z wysypiska zainteresować
parlamentarzystów, aby została uchwalona tzw. ustawa odorowa.
A. Ankiewicz poinformowała, że problemem odoru próbuje zainteresować Jednostkę
Chemiczną Straży Pożarnej w Krzesinach, do tej Jednostki mieszkańcy i Zarząd Osiedla będą
zgłaszać problem wydobywającego się z wysypiska odoru.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że planowane są szerokie badania powietrza
na terenie gminy Suchy Las, nie tylko badania składu chemicznego, ale również badania
bakteriologiczne, na wzór badań prowadzonych w Koziegłowach.
Radny K. Pilas dopytywał o kwestię wykonywania badań jakości wody w Jeziorze
Glinowieckim.
W. Orczewski poinformował, że badania takie zleca ZZO i przesyła wyniki do Urzędu
Gminy. Gmina dotychczas jeden raz zlecała takie badania.
A. Ankiewicz poinformowała, że został złożony wniosek do sądu o zakłócanie przez
wysypisko tzw. „miru domowego”, z żądaniem odszkodowania na rzecz Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego dla Dzieci Owińskach.
Jeden z mieszkańców obecnych na posiedzeniu Komisji poinformował, że pojawiają się
informacje, że miasto Poznań chciałoby zrezygnować z usług wysypiska w Suchym Lesie
i wówczas składowisko pozostałoby bez zarządcy.
W. Orczewski poinformował o obowiązku rekultywacji terenu po wysypisku i okresie
tej rekultywacji 30 lat od zamknięcia wysypiska. Przez ten okres dotychczasowy zarządca
nie może opuścić składowiska.
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Radny K. Pilas podniósł kwestię spalarni śmieci dla miasta Poznania.
Przewodnicząca A. Targońska zaznaczyła, że istnieje zagrożenie, że droga z wysypiska
do spalarni śmieci zostanie wytyczona przez Suchy Las.
Radna A. Targońska podniosła kwestię powiększenia ilości kwater na wysypisku.
A. Ankiewicz poinformowała, że Marszałek Woj. Wielkopolskiego nie wyraził zgody
ZZO na budowę dwóch dodatkowych kwater.
Następnie Przewodnicząca Komisji A. Targońska przeszła do omawiana pkt. 6 obrad
Komisji – sprawy bieżące.
Radna A. Targońska zaprezentowała zdjęcia terenu przy ul. Łagiewnickiej w Złotnikach,
którego zarządcą jest obecnie Pan Begier, pytając jednocześnie czy na tym terenie miała
miejsce legalna wycinka drzew i czy były tam nasadzenia kompensacyjne?
Zastępca Wójta M. Buliński odnosząc się do tego pytania poinformował, że na dokonanie
nasadzeń kompensacyjnych jest określony czas i tę kwestię należałoby dokładnie
zweryfikować w decyzji zezwalającej na wycinkę.
Radna A. Targońska zauważyła, że obok tego obszaru jest teren zarządzany przez
Skanska S.A. i tam również jest cenna roślinność i zaproponowała, aby zapisać w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, aby zachować rosnące tam drzewa.
Ponadto Przewodnicząca A. Targońska zwróciła uwagę na zły stan drzew przy
ul. Obornickiej w Złotnikach oraz w rejonie os. Jagodowego w Suchym Lesie i zgłosiła
wniosek o ich usunięcie.
Radny P. Tyrka dopytywał, kto będzie dokonywał wycinki drzew przy ul. Obornickiej.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że wycinki drzew dokona GDDKiA.
Radny R. Tasarz zgłosił wniosek do Wójta Gminy w sprawie przyjęcia przez Gminę
skrzyżowania ulic Bogusławskiego i Alejowej, aby ulice Bogusławskiego i Alejowa stały się
drogami gminnymi, co pozwoliłoby Wójtowi wprowadzać na nich ograniczenia ruchu
niektórych pojazdów.
Radny P. Tyrka zaznaczył, że ograniczenia na drogach dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą wiążą się z konsekwencjami finansowymi w postaci odszkodowań,
gdyż firmy, którym będzie się ograniczać poruszanie po drogach będą się domagały
odszkodowań.
A. Ankiewicz poinformowała, że Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód złożył wnioski
do radnych Powiatu Poznańskiego w sprawie wprowadzenia przez Powiat ograniczeń
dla ruchu pojazdów powyżej 3,5 t w ul. Bogusławskiego i Alejowej.
Radny W. Korytowski zaproponował, aby Urząd Gminy przygotował „banderole”, które
będą znakować pojazdy, które posiadają zezwolenia na korzystanie z dróg gminnych. Takie
rozwiązanie ułatwiłoby identyfikację pojazdów poruszających się bez zezwolenia.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji zamknęła
posiedzenie o godzinie 15:30 w dniu 19.06.2015 r.
Sporządził
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ
Agnieszka Targońska
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