Protokół z posiedzenia
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, dnia 25.08.2015 r., godz. 14:30
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 23.06.2015 r.
6. Omówienie zagadnień związanych z zielenią i inwestycjami.
7. Opiniowanie projektów uchwał na sierpniową sesję Rady Gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 25.08.2015 r. o godzinie 14:30 witając jednocześnie członków
Komisji oraz gości. Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia
na podstawie listy obecności – czterech członków obecnych podczas obrad (radni M. Salwa
– Haibach i W. Korytowski nieobecni) Radny G. Łukszo przybył w trakcie obrad Komisji
o godz. 15:05.
W posiedzeniu uczestniczyli również radny D. Matysiak i M. Przybylski oraz goście:
M. Buliński – Zastępca Wójta Gminy Suchy Las, W. Orczewski – Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, J. Radomska – Kierownik Referatu Komunalnego,
K. Żmijewski – pracownik Referatu Komunalnego, A. Ankiewicz – Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Suchy Las Wschód, P. Majkowski – Sołtys Golęczewa.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą porządek
posiedzenia.
Następnie jednogłośnie Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 23 czerwca br.
Następnie rozpoczęto omawianie problematyki związanej z zielenią na terenie gminy
Suchy Las.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska odczytała e-mail od mieszkańca dot. wycinki
drzew przy ul. Obornickiej, pytając jednocześnie o plany Urzędu Gminy w zakresie
tej wycinki.
Kierownik J. Radomska udzieliła wyjaśnień w tej kwestii informując, że drzewa przy
ul. Obornickiej były przeznaczone do wycinki od 2011 r., ale zwlekano z wycinką ze względu
na przyszłe zmiany prawne w zakresie zarządzania tą drogą. Od 19.12.2014 r. ul. Obornicka
na odcinku od wiaduktu Narutowicza do węzła komunikacyjnego „Złotkowo” jest zarządzana
przez Gminę Suchy Las. Jednakże jest porozumienie, że mimo to wycinki dokona GDDKiA.
Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę 117 drzew, ale nie
wszystkie drzewa zostały objęte decyzją. Kierownik J. Radomska zaznaczyła, że decyzja
została wydana na Gminę, ale wycinki na swój koszt dokona GDDKiA, na odcinku
od wiaduktu Narutowicza do węzła „Złotkowo”.
Radny K. Pilas stwierdził, że część drzew przy wiadukcie już jest wyciętych.
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Kierownik J. Radomska zaznaczyła, że wycinka w pobliżu wiaduktu była realizowana
prawdopodobnie w związku z inwestycją kolektora sucholeskiego i wykonywał ją inwestor
tego przedsięwzięcia, tj. Aquanet.
Przewodnicząca A. Targońska dopytywała, czy wycinka drzew przy ul. Obornickiej
jest konieczna oraz pytała o nasadzenia kompensacyjne związane z tą wycinką.
J. Radomska poinformowała, że do Urzędu Gminy dochodzą sygnały od mieszkańców,
że drzewa przy ul. Obornickiej są niebezpieczne i powinny być usunięte. Mieszkańcy
dopytują o termin wycinki. W związku z tą wycinką będą nasadzenia kompensacyjne w takiej
samej liczbie, jak liczba wyciętych drzew.
Radny K. Pilas zaznaczył, że przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie zamontowano lampę
oświetleniową praktycznie w koronie drzewa, jest to źle zaprojektowane, a oświetlenie
nie spełnia swojej roli.
Radny P. Tyrka stwierdził, że być może projektant przyjął średnią odległość pomiędzy
punktami świetlnymi i trafił na drzewo.
Przewodnicząca A. Targońska podkreśliła, że na terenie gminy Suchy Las często
dochodzi do kolizji infrastruktury z drzewostanem, np. przy ul. Poziomkowej.
P. Majkowski poinformował o konieczności wycinki drzew przy drodze pomiędzy
Chludowem a Golęczewem, gdyż rosnące tam topole stwarzają niebezpieczeństwo i pytał, czy
taka wycinka jest planowana.
Kierownik J. Radomska poinformowała, że została wydana decyzji zezwalająca
na wycinkę drzew przy ww. drodze i jest ona planowana przez Urząd Gminy.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Targońska poruszyła kwestię wycinki drzew
i nasadzeń kompensacyjnych na terenie, którym włada firma Begier w Złotnikach
przy ul. Łagiewnickiej, przedstawiając przy tym zdjęcia nasadzeń.
W tej kwestii wyjaśnień udzielił K. Żmijewski. Poinformował on, że w listopadzie 2014 r.
została wydana przez Wójta Gminy decyzja zezwalająca na wycinkę 227 drzew kilku
gatunków. W decyzji tej naliczono opłatę ok. 460.000 zł, której płatność odroczono na okres
3 lat. Gdy po upływie 3 lat od wycinki na danym terenie nie będzie 227 rosnących drzew,
to wówczas powstanie konieczność uiszczenia ww. opłaty. K. Żmijewski cytował zapisy
przedmiotowej decyzji, informując jednocześnie, że termin na dokonanie wycinki został
wyznaczony na koniec listopada 2015 r.
Przewodnicząca A. Targońska zwracała uwagę na słabą kondycję drzew, które zostały
posadzone w ramach nasadzeń kompensacyjnych i pytała o kwestie kontroli tego terenu
przez Urząd Gminy.
K. Żmijewski poinformował, że kontrola nie została przeprowadzona.
J. Radomska podkreśliła, że termin wycinki w tym przypadku został wyznaczony
na koniec listopada 2015 r. i od tego terminu właściciel ma rok na dokonanie nasadzeń
kompensacyjnych.
A. Ankiewicz zaznaczyła, że jeżeli po 3 latach nie będzie na nieruchomości odpowiedniej
liczby rosnących drzew, to wówczas właściciel będzie zobowiązany wnieść naliczoną opłatę
wiec kondycja nasadzeń jest w jego interesie.
K. Żmijewski poinformował, że kontrolę przeprowadza się po upływie 3 lat i wówczas
sprawdza się czy drzewa z nasadzeń kompensacyjnych się przyjęły. Właśnie wtedy
weryfikuje się czy rosnące drzewa spełniają wymagania z decyzji.
Kierownik J. Radomska podkreśliła, że istnieje zagrożenie, iż bezpośrednio
po zakończeniu kontroli drzewa z nasadzeń uschną i wówczas też ich nie będzie.
Przewodnicząca A. Targońska stwierdziła, że drzewo powinno rosnąć, co najmniej 1 rok,
aby można było stwierdzić, że należycie się przyjęło.
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K. Żmijewski stwierdził, że w przepisach prawa brak jest zapisów określających, jakie
parametry powinny spełniać nasadzenia kompensacyjne.
Radny K. Pilas zwrócił uwagę na drzewa przy ul. Stefańskiego w Suchym Lesie,
na brakujące drzewa platanowe, spośród których pojedyncze uschły.
K. Żmijewski zaznaczył, że jesienią br. będą uzupełniane brakujące drzewa przy
ul. Stefańskiego.
Radny G. Rewers zwrócił uwagę na zły stan drzew przy ul. Dworcowej w Złotnikach,
drzewa tam rosnące są wysokie i częściowo suche. Drzewa te mogą stanowić zagrożenie.
Radny zwrócił się z prośbą do urzędników obecnych na posiedzeniu Komisji o monitoring
tego drzewostanu.
Przewodnicząca A. Targońska zwróciła uwagę na teren, którym włada firma Skanska
w Złotnikach przy ul. Łagiewnickiej. Na tym terenie planowane jest osiedle mieszkaniowe,
a rosną tam liczne drzewa i krzewy. Radna zgłosiła wniosek, aby Urząd Gminy monitorował
ten drzewostan i nie wydawał decyzji zezwalającej na wycinkę tych drzew.
J. Radomska podkreśliła, że teren ten nie należy do Gminy i to przede wszystkim
od inwestora będzie zależało czy będzie chciał pozostawić drzewa. Większość drzew na tym
terenie jest dosyć stara i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla osiedla
mieszkaniowego.
Przewodnicząca A. Targońska pytała, czy Gmina ma możliwość odmówić wydania
decyzji zezwalającej na wycinkę
K. Żmijewski zaznaczył, że muszą występować przesłanki prawne, aby odmówić wydania
zezwolenia na wycinkę drzew. Konieczność prawnego uzasadnienia odmowy.
J. Radomska poruszyła kwestię przyszłej odpowiedzialność, jeżeli Gmina odmówiłaby
wydania zgody na wycinkę drzew, a takie drzewo uszkodziłoby ludzi, bądź mienie.
Następnie Przewodnicząca A. Targońska przedstawiła zgłoszenie od mieszkańca
informujące o występowaniu w rejonie ul. Fortecznej i Na stoku Barszczu Sosnowskiego,
którym mieszkaniec ten się poparzył.
Kierownik W. Orczewski udzielił wyjaśnień w kwestii zwalczania tej roślina na terenie
gminy. W. Orczewski poinformował, że istnieją przepisy prawa, które wskazują rośliny,
którym należy utrudniać rozprzestrzenianie, a barszcz nie jest na liście tych roślin. W sytuacji
zgłoszenia występowania barszczu na terenach publicznych, które stanowią własność Gminy,
to wówczas Urząd Gminy zleca jego usunięcie Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Na terenach prywatnych właściciel jest zobowiązany do ewentualnego unieszkodliwienia
tej rośliny.
Kierownik J. Radomska zaznaczyła, że na sygnały pochodzące z Urzędu Gminy i od
mieszkańców Straż Gminna sprawdza zgłoszenie o barszczu, weryfikuje lokalizację i w razie
konieczności zabezpiecza teren porośnięty barszczem.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska przedstawiła e-mail od mieszkańca
ul. Muchomorowej w Złotnikach w sprawie nasadzeń tui na pl. Sokoła na os. Grzybowym.
Wniosek dotyczył wykonania nasadzeń, aby usunąć negatywne skutki budowy parkingu.
Kierownik J. Radomska udzieliła szczegółowych wyjaśnień dotyczących powyższej
kwestii, informując, że sprawa ta jest bardzo dobrze znana Urzędowi Gminy, a Wójt udzielił
już w tej kwestii odpowiedzi mieszkańcowi. Teren, którego dotyczy list mieszkańca
jest terenem prywatnym, gdzie Gmina nie może dokonywać nasadzeń. Ponadto, Gmina
nie ma w swoim budżecie środków finansowych na nasadzenia tui. J. Radomska
poinformowała, że w omawianym rejonie, na terenach gminnych planowane są nasadzenia
klonów.
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Radny M. Przybylski zaproponował, aby powyższy e-mail został przekazany do Wójta
Gminy.
J. Radomska poprosiła o przekazanie e-mail’a oficjalną drogą służbową.
W dalszej kolejności Przewodnicząca A. Targońska przedstawiła pismo Polskiego Klubu
Ekologicznego ws. podjęcia działań zmierzających do nie zatruwania Jeziora Strzeszyńskiego
poprzez Rów Złotnicki. Radna A. Targońska poruszyła kwestię możliwości skanalizowania
terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) na terenie gminy Suchy Las.
Zastępca Wójta M. Buliński udzielił wyjaśnień w powyższej kwestii. Zastępca Wójta
zadeklarował, że porozmawia o możliwościach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie ROD
ze spółką Aquanet. Zastępca Wójta poinformował, że działki nie stanowią własności
ich użytkowników, a zarządcą tych terenów jest Polski Związek Działkowców, co może
stanowić przeszkodę prawną dla realizacji takiej inwestycji.
Przewodnicząca A. Targońska dopytywała czy Urząd Gminy mógłby zlecić kosztorys
dot. skanalizowania terenów ROD.
Radny K. Pilas zaznaczył, że z jego informacji wynika, że działkowcy nie są
zainteresowani budową kanalizacji.
Zastępca Wójta M. Buliński zaznaczył, że aby Aquanet realizował jakąkolwiek inwestycję
musi być dla niej przeprowadzona kalkulacja ekonomiczna. Jeżeli inwestycja nie jest
uzasadniona ekonomicznie to wówczas Aquanet nie podejmuje się realizacji i całość takiej
inwestycji pozostaje po stronie Gminy. Realizacja tego rodzaju inwestycji mogłaby wpłynąć
na zmianę taryfy opłat za wodę dla mieszkańców gminy, z uwagi na koszty utrzymania
infrastruktury kanalizacyjnej. Ponadto, zdecydowana większość działkowców użytkuje swoje
ogródki sezonowo, a nie przez cały rok, co również może mieć wpływ
na funkcjonowanie kanalizacji. Zastępca Wójta poinformował, że Straż Gminna kontroluje
stan czystości na terenach ROD, w tym szczelność zbiorników na nieczystości płynne.
Kierownik J. Radomska podkreśliła, że budowa sieci kanalizacyjnej ma miejsce do granic
nieruchomości (działki gruntu), a w przypadku terenów ROD często nie ma wyznaczonych
granic, nie ma opłotowania. Większość działkowców to osoby w podeszłym wieku, które
z reguły nie posiadają nadmiaru środków finansowych i nie inwestują zbyt dużo
w infrastrukturę na ogródku, niejednokrotnie występują drewniane altanki.
Radny K. Pilas zaznaczył, że należy wymagać od działkowców i władz ROD minimum
zasad ochrony środowiska i trzeba przeprowadzać regularne kontrole tych terenów.
Radny G. Rewers podkreślił, że dyskutując nad pomysłem skanalizowania terenów ROD
nie można zapominać, że ok. 25% terenów mieszkaniowych gminy do tej pory nie jest
skanalizowanych.
Radny K. Pilas dopytywał o dochody, jakie uzyskuje Gmina z tytułu posiadania na swoim
obszarze ROD i na jakiej zasadzie na terenach tych ogródków powstają budynki mieszkalne.
Zastępca Wójta M. Buliński stwierdził, że być może część budynków nie spełnia
wymagań przepisów prawa budowlanego, ale organem kompetentnym w zakresie kontroli
ewentualnych samowoli budowlanych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Radny G. Rewers poinformował, że niekiedy na obszarze ROD występują 2-3 duże
zbiorniki na nieczystości obsługujące teren ROD.
Kierownik W. Orczewski podając przykład sezonowego korzystania z ogrodów
działkowych poinformował, że na terenie ROD w Jelonku, w świetlicy jest jeden sanitariat
i jest używany 1-2 razy w roku. W ustawie o ROD nie ma poruszonych kwestii ekologicznych
czy ochrony środowiska. W sprawie porządku i czystości ustawa wskazuje, iż jest to zadanie
władz ROD. W. Orczewski poinformował, że w ostatnich miesiącach występuje niski poziom
wód gruntowych i nie ma wypływu wód z terenów ROD oraz nie ma wpływu wód do Jeziora
Strzeszyńskiego z obszaru gminy Suchy Las. W. Orczewski podkreślił również, że to właśnie
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z badań zleconych przez Gminę wynika, że źródłem zanieczyszczenia Rowu Złotnickiego
i Jeziora Strzeszyńskiego są prawdopodobnie tereny ROD. Problemem na terenach ROD
jest także niepełna i przerwana sieć drenarska, do której podłączają się niektórzy działkowcy
i odprowadzają ścieki. Gmina stara się pozyskać mapy drenów i studni drenarskich
od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ponadto, Gmina współpracuje
z ROD i uzyskała informacje o infrastrukturze na terenach ROD, tj. gdzie są zbiorniki i kto
je opróżnia. W tym zakresie przeprowadzane są kontrole przez Straż Gminną (zadymianie
urządzeń drenarskich).
Radny K. Pilas zaproponował zlokalizowanie piezometrów przy samych ogrodach
działkowych.
Przewodnicząca A. Targońska dopytywała, czy istnieje możliwość montażu urządzeń
filtrujących na początku Rowu Złotnickiego.
W. Orczewski szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób Gmina monitoruje stan wód w Rowie
Złotnickim.
Przewodnicząca Komisji A. Targońska pytała o możliwości dofinansowania budowy
szamb na terenie ROD ze środków UE.
Zastępca Wójta Gminy stwierdził, że nie słyszał o programie, który finansowałby budowę
szamb.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Komisji Zastępca Wójta M. Buliński
poinformował, że koszt budowy szamba to ok. 4.000 zł + koszt dokumentacji.
Następnie Przewodnicząca Komisji podniosła kwestię utrzymania boiska w Biedrusku
J. Radomska poinformowała, że teren ten oddany jest w trwały zarząd Szkole i to jej
dyrekcja odpowiada za utrzymanie boiska.
Przewodnicząca Komisji poruszyła problem uciążliwości nagłośnienia podczas imprez
organizowanych na boisku przy nowej Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie, przy
ul. Konwaliowej, który zgłaszają mieszkańcy.
Kierownik J. Radomska poinformowała, że boisko przy Filii Szkoły Podstawowej zostało
oddane w zarządzanie Gminnego Ośrodka Sportu i w tej kwestii wyjaśnień powinien udzielić
dyrektor K. Linkowski.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła zgłoszenie mieszkańca dot. terenu przy zbiegu ulic
Sucholeskiej i Perłowej, że ziemia przywożona do budowy skarpy jest zanieczyszczona ropą.
Kierownik W. Orczewski poinformował, że miała miejsce kontrola Straży Gminnej w tej
sprawie i nie potwierdziło się, że grunt jest zanieczyszczony.
Radny K. Pilas zgłosił brakujący fragment chodnika przy ul. Szkółkarskiej, na odcinku
od ul. Saneczkowej w kierunku pizzerii. Wniosek o jego uzupełnienie.
Przewodnicząca A. Targońska dopytywała o kolorowe oznaczenia na odnowionej
asfaltowej ścieżce w parku przy os. Poziomkowym oraz o kwestię zmiany organizacji ruchu
na uliczkach wewnątrz os. Poziomkowego.
J. Radomska poinformowała, że drogi wewnątrz os. Poziomkowego są wewnętrznymi
drogami prywatnymi i za organizację ruchu na nich odpowiadają ich właściciele,
tj. wspólnoty mieszkaniowe os. Poziomkowego.
W dalszej kolejności miała miejsce dyskusja nad projektem uchwały ws. pozbawienia ulic
kategorii drogi gminnej, dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Obornickiej,
która od grudnia 2014 r. pozostaje w zarządzie Gminy Suchy Las.
Zastępca Wójta Gminy poinformował, że gdy ul. Obornicka będzie drogą gminną
to wówczas Gmina decydować będzie o inwestycjach, organizacji ruchu, będzie pobierać
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opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego, ale jednocześnie ponosić koszty utrzymania
tej drogi.
Radny P. Tyrka pytał o całoroczny koszt utrzymania ul. Obornickiej.
J. Radomska stwierdziła, że poinformuje o tym radnych do sesji, gdy dokona oszacowania
tych kosztów.
Radny J. Ankiewicz zaznaczył, że w okresie, gdy zarządcą ul. Obornickiej jest Gmina
bardzo dobrze funkcjonuje sygnalizacja świetlna.
W wyniku dyskusji Komisja zdecydowała, że nie będzie opiniować powyższego projektu
uchwały.
W następnie kolejności Komisja zajęła się projektem uchwały ws. nazwy ulicy
w Golęczewie. Po krótkiej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały,
tj. 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (radny G. Łukszo).
Przewodnicząca Komisji przedstawiła dwa pisma mieszkańców Suchego Las, którzy
skarżą się na nadmierną ilość much na swojej posesji, tj. w domu, w kuchni, w okapie
kuchennym.
Mieszkańcy
twierdzą,
że
otrzymali
dokumenty
z Urzędu Gminy w tej sprawie z wykreślonymi danymi osobowymi i mają, co do tego
zastrzeżenia. Ponadto, Przewodniczą streściła pozostałe zarzuty tych mieszkańców.
Zastępca Wójta M. Buliński poinformował, że sprawa ta jest bardzo dobrze znana
w Urzędzie Gminy. Urząd stara się ustalić źródło, gdzie wylęgają się muchy i trafiają
do domu skarżących się mieszkańców. Zastępca Wójta zaznaczył, że mieszkańcy ci są często
obecni w Urzędzie w tej kwestii. Sprawa jest skomplikowana, ale Urząd stara się ją wyjaśnić.
Miały już miejsce kontrole w tej sprawie.
A. Ankiewicz poinformowała, że sąsiedzi ww. mieszkańców nie zgłaszają żadnych
problemów z muchami czy innymi owadami.
Zastępca Wójta zaznaczył, że wskazywane przez tych mieszkańców rzekome źródła much
u ich sąsiadów były już kontrolowane i nie przyniosło to efektu. Gmina weryfikuje wszystkie
sygnały w tej kwestii.
Kierownik W. Orczewski również udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie much
na posesji tych mieszkańców. Poinformował, jakie działania do tej pory podjęła Gmina w celu
wyeliminowania problemu i wykrycia potencjalnego źródła wylęgu muchy plujki. Urząd
Gminy planuje kolejne kontrole w tej sprawie, a odbyły się do tej pory już trzy. Urząd udzielił
pisemnych odpowiedzi na pisma tych Państwa.
Radny K. Pilas poinformował, że problem tych mieszkańców trwa już od kilku lat,
a przecież muchy występują w przyrodzie, jako element środowiska naturalnego. Radny
wskazał, że być może pewnym rozwiązaniem byłoby zamontowanie kratek na wylocie
komina wentylacyjnego, gdyż muchy wabione są zapachami.
Przewodnicząca A. Targońska poinformowała, że mieszkańcy w swojej korespondencji
wskazują na potencjalne źródła much, tj. nielegalnie działającą ubojnie, ścieki spływające
z jednej z posesji do rowu kanalizacyjnego, posesję, na której zalegają pozostałości żywności
oraz nielegalne podłączenia do kanalizacji.
Zastępca Wójta podkreślił, że Urząd Gminy bada wszystkie sygnały zgłaszane przez tych
mieszkańców, gdyż Gminie zależy na rozwiązaniu tego problemu.
Radny K. Pilas stwierdził, że Urząd Gminy powinien wyjaśnić sygnały od tych
mieszkańców, podsumować sprawę i udzielić odpowiedzi wskazującej pewnego rodzaju
zalecenia i wskazówki dla tych mieszkańców, jak poradzić sobie z muchami na ich posesji
i zamknąć tą sprawę ostatecznie.
Przewodnicząca A. Targońska zgłosiła wniosek o podstawienie kontenera
na ul. Truskawkową w Suchym Lesie, gdyż złamało się tam drzewo i zalega duża ilość
połamanych gałęzi.
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W. Orczewski poinformował, że sprawdzi tę kwestię w terenie.
P. Majkowski poruszył problem utrzymania zbiorników wodnych przez Spółki Wodne,
zwłaszcza utrzymania zbiornika w Golęczewie przy ul. Tysiąclecia; dopytywał czy Urząd
Gminy posiada np. harmonogram wykaszania.
Kierownik W. Orczewski poinformował, że zbiornik przy ul. Tysiąclecia w Golęczewie
jest tylko częściowo własnością Gminy, ale postara się pomóc w tej sprawie.
P. Majkowski pytał o studnię głębinową zasilającą wieś w czasach przedwojennych
i ewentualną możliwość jej odtworzenia. Jest to naturalny zbiornik wodny przy ul. Wodnej
na terenie należącym do Gminy.
W. Orczewski stwierdził, że uzyska informacje w tej sprawie i zweryfikuje ewentualne
możliwości.
P. Majkowski dopytywał o problem ciśnienia wody w Golęczewie.
Kierownik W. Orczewski poinformował, że kwestia ta leży w kompetencjach spółki
Aquanet, gdyż oni realizują inwestycje wodociągowe.
Następnie radni podjęli krótką dyskusję w sprawie postępu budowy kanalizacji na terenie
gminy Suchy Las, w tym budowy kolektora sucholeskiego.
W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji zamknęła
posiedzenie o godzinie 16:55 w dniu 25.08.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska

7

