PROTOKÓŁ NR V/17
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
23 marca 2017 r.
K. Firgolski – Przewodniczący ZOL – powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 18.00.
W II terminie zebrania – uczestniczy 32 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2
K. Firgolski - przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2016 roku – zał. nr
2 do niniejszego protokołu.
T. Substyk – Burmistrz MiG – przedstawiła informacje n.t. budżetu na 2017 rok oraz zadań
inwestycyjnych:
Budżet na 2017 r. wynosi 82.016.298 zł w tym dochody własne w wysokości 53.973.022 zł,
subwencje w wysokości 12.794.680 zł, dotacje celowe w wysokości 14.271.086 zł oraz środki
pochodzące z UE w wysokości 977.510 zł.
Natomiast wydatki na 2017 rok kształtują się w wysokości 76.224.902 zł, w tym wydatki
bieżące w wysokości 67.574.284 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.650.618 zł.
W roku 2016 zakończyliśmy wszystkie duże inwestycje.
W 2017 r. chcemy środki finansowe zaplanować na przygotowanie dokumentacji na
inwestycje, które w następnych latach, być może jeszcze i w tym roku chcielibyśmy
rozpocząć. Wiele projektów chcemy realizować w ramach ZIT.

Inwestycje w2017 roku:
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ul. Kujawskiej
- przystąpienie do projektowania budowy ścieżek rowerowych z Otorowa do Solca i z Solca
do Przyłubia (od ul. Lipowej przez Przyłubie do krajowej „10” o długości ok. 5, 6 km),
Starostwo Powiatowe partycypuje w kosztach budowy tych ścieżek,
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13,
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 na żłobek i przedszkole niepubliczne,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i
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Czarnowa, wybór najlepszego wariantu i jego zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski,
Starostwa Powiatu Bydgoskiego i Toruńskiego oraz przez Gminę Solec Kujawski i Gminę Złą
Wieś Wielką, ustalenie ceny biletu za korzystanie z promu (beneficjenci partycypowaliby w
jego kosztach). Niebawem powinna być gotowa dokumentacja na układ drogowy.
Zostanie ogłoszony przetarg na dostawę jednostki pływającej w systemie „Zaprojektuj i
wybuduj”. Projekt przebudowy układu drogowego jest w toku opracowywania,
- rozpoczęcie przebudowy drogi S 10 realizowanej przez GDDKiA,
- budowa ul. Ogrodowej (rozpoczęcie budowy nawierzchni w 2017 r., zakończenie w 2018),
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg na Osiedlu Leśnym (koncepcja budowy dróg
została przedstawiona mieszkańcom na zebraniu w listopadzie 2016 r.), zagospodarowanie
terenu pod plac zabaw i zieloną siłownię,
- w sprawie ul. Leśnej planowane jest spotkanie z Urzędem Marszałkowskim w celu ustalenia
nowej drogi strategicznej. Gmina jest w stanie przejąć na własność ul. Garbary i Leśną pod
warunkiem, że otrzymamy środki finansowe na ich wyremontowanie,
- wybrano firmę opracowującą studium korytarzowe w związku z projektowaniem drogi
szybkiego ruch S10, wg jednego z wariantów wjazdy do naszego miasta miałby zostać
zaprojektowane w Makowiskach i w ul. Kujawską. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się
z wariantami przebiegu tej drogi w Urzędzie MiG w Wydziale Inwestycji i Planowania
Przestrzennego. Można zgłaszać swoje propozycje i uwagi, które Gmina postara się
negocjować. Choć nie wiadomo czy zostaną one uwzględnione. Trasa szybkiego ruchu ma 5
koncepcji przebiegu. Nie będzie wyjazdu z ul. Leśnej na S10. Projekt przebiegu drogi musi
uwzględnić dojazdy do wszystkich posesji położonych przy S10. Konsultacje w sprawie
budowy drogi S10 odbyły się już wcześniej w Urzędzie MiG. Obecnie powinna je także
przeprowadzić GDDKiA po opracowaniu koncepcji.
p. J. Graczyk – osoby mieszkające w pobliżu drogi krajowej nr 10, nie wiedzą jakie mogą
podjąć decyzje np. przy planowaniu jakichkolwiek inwestycji ponieważ prawdopodobnie
każda ich decyzja będzie wstrzymana. Jeśli obwodnica powstanie po stronie północnej, po
której znajduje się więcej posesji niż po stronie południowej to na pewno w związku z
budową tej drogi rozpoczną się wywłaszczenia. Jeśli węzeł będzie tylko w Makowiskach i w
ul. Kujawską to oznacza, że większość mieszkańców z Osiedla Leśnego, dojeżdżających do
Bydgoszczy będzie miała utrudniony dojazd i będą musieli przejechać przez miasto, aż do
Makowisk, a trudno uwierzyć w to, że zostanie wybudowana tzw. droga lokalna pomiędzy ul.
Kujawską, a Makowiskami. Burmistrz nie może wpłynąć bezpośrednio na te decyzje ale
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może te decyzje w jakiś sposób zaopiniować.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że jeśli chodzi o budowę dróg krajowych to jest do
tego tzw. specustawa dlatego Burmistrz nie ma wpływu na tego typu decyzje.
Gmina wysłała szereg pism z uwagami zgłoszonymi po konsultacjach społecznych do
GDDKiA O wszelkich podjętych przez GDDKiA decyzjach, mieszkańcy będą powiadamiani,
również wszelkie dokumenty w tej sprawie będą dostępne do wglądu.
Dodała, że do Urzędu zaprosiliśmy projektantów, z którymi chcemy na temat S10
porozmawiać. Spotkanie zaplanowano na 29 marca br. Koncepcje przebiegu drogi S10 są
przez cały czas dostępne do wglądu w Urzędzie MiG.
Ponadto ze środków pochodzących z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planujemy
budowę ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę w Otorowie ze ścieżką przy ul. 22 Lipca. Druga
ścieżka, która będzie realizowana to ścieżka łącząca Solec z Przyłubiem (do drogi krajowej
S10).
Ponadto w ramach ZIT planujemy termomodernizację obiektów użyteczności publicznej
takich jak budynek przy ul. 23 Stycznia 13 i jego przebudowa na potrzeby szkoły muzycznej,
budynek „B” UMiG, zagospodarowanie terenów zielonych m.in. po byłym „ogródku
jordanowskim”, modernizacja świetlic wiejskich, w pierwszej kolejności świetlicy „Jagódka”,
a następnie świetlicy w Przyłubiu. Opracowywana jest dokumentacja na wykonanie sieci
wod. – kan. przez ZGK Sp. z.o.o. Cały czas toczy się sprawa związana z przeprawą promową.
W br. powinna być gotowa dokumentacja na przebudowę układu drogowego. Gmina Solec
Kujawski przygotowuje przetarg w ramach projektu „Zaprojektuj i wybuduj” na jednostkę
pływającą i opracowuje SIWZ. Prom jednorazowo będzie mógł zabrać 15 aut. Wg założeń
prom ma kursować prawie przez cały rok, jeśli pozwolą na to warunki na Wiśle. Informacja
czy prom kursuje danego dnia czy nie, będzie wyświetlana przy zjazdach z drogi krajowej nr
10 i nr 80, by kierowcy wiedzieli, czy mogą z przeprawy skorzystać, czy też nie. W
pierwszym roku korzystanie z promu byłoby darmowe w celu wypromowania promu i
zorientowania się jakie jest zainteresowanie. Rozważana jest możliwość partycypacji w
kosztach ceny biletu przez poszczególnych beneficjentów tj. przez Urząd Marszałkowski,
Starostwo Powiatu Bydgoskiego i Toruńskiego oraz przez Gminę Solec Kujawski i Złą Wieś
Wielką.
W sprawie platformy multimodalnej poinformowała, że Urząd Marszałkowski przesłał do
Gminy informację o planowanym próbnym rejsie barki z kontenerami, która ma przypłynąć
do Solca 22 kwietnia br. Rejs będzie od Gdańska do Warszawy. Podczas rejsu zostaną
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wykonane pomiary głębokości Wisły, sprawdzony zostanie stan ostróg itp. Materiał ten ma
posłużyć do potencjalnego ulokowania platformy w naszym mieście lub na jego granicy.
Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów i
zlikwidowanie linii 200 kV, która przebiega wzdłuż Wisły stwarza potencjalną możliwość, że
rzeczywiście platforma multimodalna powstanie w Solcu lub na granicy Solca i Bydgoszczy.
Wykonywany jest międzynarodowy projekt, który ma wskazać to miejsce na podstawie
wszystkich badań, między innymi nurtu Wisły, jej głębokości itp. W 2018 r. ma być ten
materiał gotowy.
Dodała, że prawdopodobnie w 2018 r. ma zostać uruchomiony projekt dot. wymiany
oświetlenia ulicznego na ledowe. Z kolei nowe oświetlenie, które będzie budowane m.in. na
Osiedlu Leśnym będzie już oświetleniem ledowym.
C. Ball – Dyrektor WUM – przybliżył informacje dot. rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji
przygotował wykaz projektów „twardych“ i projektów „miękkich“, które mogą być
realizowane na terenie przeznaczonym do rewitalizacji, obejmujący m.in. budynek nr 4 na
Placu Jana Pawła II, budynek przy ul. Kościuszki 12, teren przy Muzeum, budynki
zlokalizowane przy ulicy Św. Stanisława, Osiedle Robotnicze. Komitet Rewitalizacji odbył
ostatnio spotkanie z młodzieżą solecką oraz z organizacjami pozarządowymi i
przedsiębiorcami w celu pozyskania propozycji, które można by było ująć w działaniach w
ramach projektów „miękkich”. Młodzież zaproponowała szereg ciekawych pomysłów
mających na celu ożywienie, szczególnie Placu Jana Pawła II. Pod względem frekwencji nie
dopisały organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Komitet Rewitalizacji planuje do
końca kwietnia zakończyć opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji i przedłożyć RM
do uchwalenia w maju br. Wcześniej jednak odbędą się konsultacje społeczne, a sam program
musi zostać pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska. W ramach realizacji inwestycji zaproponowano modernizację budynku nr 4 na
Placu Jana Pawła II oraz modernizacje samego placu wraz ze zmianą organizacji ruchu,
wybudowanie miejsc parkingowych za budynkiem nr 4 oraz zespołu parkingów na rogu ul.:
Wolności – Ułańska. Ponadto przewiduje się zagospodarowanie terenów zielonych – po
byłym „ogródku jordanowskim“ oraz terenów przy Muzeum.
Szczegółowe informacje dot. rewitalizacji znajdują się na soleckiej stronie internetowej.
Mieszkańcy Osiedla Leśnego zauważyli, że rewitalizuje się Plac Jana Pawła II, który był
niedawno odnawiany, a nie inwestuje się w poprawę stanu dróg na Osiedlu Leśnym.
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Dopytywali

również

o procentowy udział Gminy w finansowaniu

Rewitalizacji

zdegradowanych części miasta.
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina otrzyma dofinansowanie z środków zew. na
rewitalizację, udział Gminy to 10 – 20%. Warto skorzystać z tych pieniędzy jeśli jest taka
możliwość. Wiele inwestycji w mieście była i jest realizowana np. ze środków z UE (70 –
80% dofinansowania).
Na budowę ulic osiedlowych Gmina chciałby skorzystać z innych programów. Jeśli takie się
pojawią to na pewno będziemy chcieli skorzystać, jednak do tego potrzebne jest opracowanie
dokumentacji na nawierzchnię ulic osiedlowych. Gmina opracowuje dokumentację,
równocześnie szukając możliwości pozyskania dofinansowania. Wszelkie programy czy
projekty są zazwyczaj dedykowane na finansowanie określonej inwestycji np. tylko
przeznaczone na budowę ulic czy na budowę lub wymianę oświetlenia.
p. Chęciński – z budżetu Gminy wynika, że jest 5,8 mln zł nadwyżki budżetowej.
T. Substyk – Burmistrz MiG – jest to nadwyżka przeznaczona na pokrycie kosztów
związanych z kredytami.
p. Chęciński – Pani Burmistrz mówi o kosztach finansowych, a mieszkańcy mówią o
kosztach społecznych, bo koszt społeczny odłożenia inwestycji dot. budowy dróg na Osiedlu
Leśnym na kilka lat może być dla Gminy bardzo duży i dla mieszkańców też.
Czy istnieje możliwość aby plan długu, który został prawdopodobnie po budowie tunelu
rozłożyć na 5 - 6 lat, kiedy to nie będą już realizowane tak duże inwestycje ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że nie zawsze tak się da, ponieważ jeśli są to
obligacje to wykup jest uzależniony od harmonogramu. Jeśli zostanie opracowana
dokumentacja na budowę dróg na Osiedlu Leśnym, to istnieją rożne możliwości
pozyskiwania środków finansowych jak np. mechanizmy norweskie. Gmina na bieżąco
monitoruje skąd i ile można pozyskać dofinansowania.
p. Chęciński – kiedy dokładnie została utwardzona ul. Zbożowa, bo jakość wybudowania tej
ulicy nie jest najlepsza.
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W. Lewandowski – odpowiedział, że pierwsza część ul. Zbożowej była utwardzona w 1994
r.
Mieszkanka OL – zauważyła, że ul. Ugory jest w jeszcze gorszym stanie.
J. Stępień – mieszkańcy doceniają to jak wiele inwestycji jest realizowanych w mieście i jak
bardzo są one potrzebne, jednak mieszkańcy Osiedla Leśnego czekają na realizację
inwestycji, która ich dotyka bezpośrednio, a dotyczy budowy nawierzchni ulic osiedlowych.
Może warto aby Gmina realizowała w te inwestycje, które są najpilniejsze a nie w te, na które
otrzymuje wsparcie finansowe ze środków zew. np. na rewitalizację Placu Jana Pawła II.
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina na rewitalizację otrzyma dofinansowanie w
wysokości 2.300.000,00 zł, a 20% to udział finansowy Gminy tj. ok. 400.000 zł. W ramach
rewitalizacji ma zostać m.in. odnowiony budynek nr 4 na Palcu Jana Pawła II. Aktualnie
„rynek” nie stanowi dobrego wizerunku miasta, dlatego warto skorzystać z dofinansowania.
p. Graczyk – Czy w sprawie rewitalizacji nie powinny w pierwszej kolejności odbyć się
konsultacje społeczne ? W pierwszej kolejności należałoby skonsultować z mieszkańcami
czy chcą przeprowadzenia rewitalizacji, potem Gmina powinna opracować projekt i ubiegać
się następnie o środki z UE .
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że w 2016 r. odbyło sie szereg konsultacji dot.
wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy. Ponadto odbywały się spotkania z
młodzieżą, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
T. Substyk – Burmistrz MiG – konsultacje społeczne były opublikowane na stronie
internetowej Gminy, była możliwość wyboru reprezentantów do Komitetu ds. Rewitalizacji.
Z każdego osiedla i sołectwa zostali wybrani przedstawiciele. Do Komitetu ds. rewitalizacji
powołanych została 30 osób. Z Osiedla Leśnego także został wybrany przedstawiciel.
Mieszkaniec OL – Kiedy będzie gotowy projekt na utwardzenie dróg na Osiedlu Leśnym ?
J. Stępień – Jakie ulice do utwardzenia obejmować będzie ten projekt ?
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T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że projekt powinien być gotowy w
przyszłym roku. Projekt obejmuje niemal wszystkie ulice nieutwardzone.
Trzeba wykonać pomiary wszystkich ulic, zaprojektować kanalizację deszczową, układy
drogowe, trzeba zaprojektować oświetlenie. Są to bardzo duże koszty dla Gminy, a potrzeby
są duże i zgłaszane przez mieszkańców każdego osiedla i sołectwa. Dróg do utwardzenia w
całym mieście jest ok. 20 km, koszt bardzo duży. Dlatego jeśli chodzi o drogi na Osiedlu
Leśnym to w pierwszej kolejności Gmina opracuje dokumentację, a w kolejnych latach po
kolei przystąpi do realizacji.
Mieszkaniec OL – Czy wybrana jest już konkretna firma, która opracowuje projekt budowy
ulic na Osiedlu Leśnym ? Czy został ogłoszony przetarg na wybór tej firmy ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – wstępnie przewidujemy, że prace projektowe powinny
zakończyć się w I kw. 2018 r. W budżecie na 2017 r. mamy zabezpieczonych tylko część
środków na opracowanie w/w projektu.
J. Stępień – zwróciła uwagę, że wraz z przebudową drogi S10, jeśli węzeł powstanie w
Makowiskach to nastąpi wzmożony ruch aut poruszających się nie przez całe miasto,
a właśnie drogami osiedlowymi.
T. Substyk – Burmistrz MiG – w UMiG dostępna jest do wglądu koncepcja przebiegu drogi
krajowej nr 10 oraz przebiegu równoległej do niej drogi zbiorczej. Jest to jednak tylko
koncepcja. Na 29 marca br. zaplanowano spotkanie z projektantami S10, na którym chcemy
dyskutować nad przebiegiem drogi S10.
p. Kacperek – zgłosiła potrzebę wyremontowania ul. Świerkowej (utwardzenia, studzienka
się zapada).
T. Substyk – Burmistrz MiG – ul. Świerkowa jest ulicą krótką, stanowiącą łącznik
pomiędzy ul. Piaskową, a ul. Brzozową. Trudno w tym momencie cokolwiek obiecać, ale w
ramach pozyskiwanych pieniędzy ze sprzedaży majątku może uda się pewne inwestycje
przyspieszyć. Dodała, że na utwardzenie tej drogi też musi być opracowana dokumentacja.
Będziemy mieszkańców na bieżąco informować na jakim etapie jest projektowanie ulic na
Osiedlu Leśnym.
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M. Chęciński – poruszył problem smogu na terenie Gminy. Zwrócił się z pytaniem do kogo
i gdzie zgłaszać problemy palenia śmieci w piecach przez sąsiadów ? Dzwonił w tej sprawie
na policję to nikt nie odbiera na komisariacie telefonów.
Zakwestionował też wypowiedź Dyrektora WUM z sesji RM dot. wysokich kosztów zakupu
i utrzymania mobilnego urządzenia do pomiaru jakości powietrza oraz braku narzędzi ze
strony gminy do monitorowania stanu jakości powietrza.
T. Substyk – Burmistrz MiG – nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu naszego komisariatu
Policji, gdzie dyżurni przyjmują zgłoszenia do godziny 1500, po tej godzinie należy dzwonić
pod numery 997 i 112.
Mieszkańcy zgłaszali do Gminy skargi, że dzwoniąc pod nr 997 lub 112 zgłoszenia nie były
przyjmowane lub telefony były nieodbierane. W związku z tym Pani Burmistrz odbyła
spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji.
W takich sytuacjach może należy dzwonić do dzielnicowych.
Paweł Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – zmiany obowiązują od 1 lipca
2012 r. gdzie wszystkie telefony po godz. 15 przekierowywane są do Bydgoszczy.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że problemem zanieczyszczenia powietrza w
kraju zajmuje się rząd polski. Jeśli chodzi o zakup za kwotę 100.000,00 zł mobilnego
urządzenia do pomiaru różnego rodzaju zanieczyszczeń to wg wydanej opinii projekt został
odrzucony bo koszt został niedoszacowany. Gmina nie może finansować takiego
przedsięwzięcia, ponieważ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może na terenie
Gminy zainstalować tego rodzaju stacje do pomiaru zanieczyszczenia. Zgodnie z Programem
ochrony powietrza na terenie naszego województwa są miasta, w których monitorowany jest
stan powietrza m.in. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. Stacje pomiarowe znajdują się też na
terenie borów tucholskich oraz w okolicach Grudziądza. Na podstawie zebranych danych z
tych stacji analizuje się dane, które przesyłane są do Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska i na podstawie danych zebranych z całej Polski opracowuje się mapę
zanieczyszczenia powietrza. W naszym mieście na dzień dzisiejszy zgodnie z wszystkimi
pomiarami, które były analizowane nie było żadnego zagrożenia odnośnie zanieczyszczenia
powietrza.
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Ponadto Dyrektor potwierdził, że w 2016 r. były trzy zgłoszenia ze strony mieszkańców,
którym przeszkadzał dym wydobywający się z komina sąsiada. Jeśli Gmina otrzyma tego
typu zgłoszenie, to informuje o tym również policję. Jedynym działaniem ze strony Gminy
jest ocena wizualna tego co może być przez właściciela posesji spalane w piecu. Policja może
taką osobę ukarać mandatem. Uprawnioną instytucją, która może przeprowadzić kontrolę,
pobrać próbki popiołu z pieca do analizy jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy.
T. Substyk – Burmistrz MiG – dodała, że potrzebna jest przede wszystkim edukacja
mieszkańców oraz wymiana starych pieców na nowe. Jeśli pojawią się możliwości
otrzymania np. kredytu na preferencyjnych warunkach na zakup czy wymianę pica to
będziemy mieszkańców informować.
C. Ball – Dyrektor WUM – na dzień dzisiejszy można skorzystać z programu pn. EKODOM
prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Program dedykowany do osób fizycznych. Nabór wniosków rozpoczął się we wrześniu 2016
r. i trwać będzie do 30 czerwca br. do wyczerpania środków finansowych. WFOŚiGW udziela
preferencyjnych kredytów.
p. J. Graczyk – wiele gmin np. woj. pomorskiego udziela dużego dofinansowania
mieszkańcom do wymiany pieców i są to środki pochodzące z UE.
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że każde województwo otrzymuje inną pule
środków z UE. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego każdy Urząd
Marszałkowski danego województwa ma na co inne dedykowane pieniądze.
C. Ball – Dyrektor WUM – dodał, że oprócz wymiany pieców najważniejsza jest kontrola
jakości opału. Palenie mokrym drewnem powoduje też duże zanieczyszczenia powietrza. W
woj. małopolskim i w woj. śląskim, tam gdzie wystąpiło największe zagrożenie smogowe
Sejmiki województw podjęły uchwały antysmogowe, które dają pewne narzędzia wszystkim
samorządom na terenie województwa do walki ze smogiem poprzez np. dofinansowania do
wymiany pieców itp.
Kolejnym największym trucicielem powietrza jest tzw. zanieczyszczenie liniowe pochodzące
ze spalin samochodowych. Warto ograniczać jeżdżenie samochodem jeżeli jest to możliwe.
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p. J. Stępień – Czy my jako mieszkańcy możemy w jakiś sposób zadziałać żeby ten problem
zniwelować w bezpłatnym zakresie ? Czy te trzy interwencje cokolwiek zmieniły ?
C. Ball – Dyrektor WUM – niewiele, ale jednorazowo tak, interwencja spowodowała, że w
danym dniu zaprzestano palenia złym opałem w piecu.
Gmina nie ma żadnych uprawnień do dokonywania pomiarów zanieczyszczeń powietrza.
p. M. Chęciński – pieców do wymiany na Osiedlu Leśnym nie jest aż tak dużo, może warto
rozważyć możliwość dofinansowania ich wymiany ze strony Gminy ?
Czy Gmina nie może skorzystać z urządzeń do pomiaru zanieczyszczenia powietrza jakimi na
pewno dysponuje Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy ? Czy Gmina kontaktowała
się z UTP w sprawie skontrolowania jakości powietrza w naszym mieście ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że nie tylko z nimi ale i z Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska, który odmówił przeprowadzenia badań na terenie
naszego miasta.
T. Substyk – Burmistrz MiG – nawet jeśli byśmy poprosili WIOŚ o skontrolowanie posesji
w godzinach popołudniowych to będzie to trudne, gdyż instytucja ta pracuje do godz. 15, a
największe zadymienie jest w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dlatego apel do
mieszkańców, aby tego typu sprawy zgłaszać do Urzędu, a po godzinach pracy Urzędu można
dzwonić na służbowy tel. Pani Burmistrz lub na policję. Poprosiła aby po spotkaniu podać
ulice i nr posesji, z których wydobywa się podejrzany dym.
p. M. Chęciński – przygotowywane są plany przebudowy dróg na Osiedlu Leśnym czyli całe
osiedle będzie w perspektywie 4-5 lat rozkopane, skoro jest sieć gazowa, sieć wod – kan to
czemu nie zrobić planów podłączenia ciepła systemowego miejskiego ?
p. J. Graczyk – Czyli żeby Gmina mogła dofinansować mieszkańcom wymianę pieców to
musi być odgórna decyzja Wojewody czy rządu ? Czy są to pieniądze pochodzące z budżetu
państwa i przeznaczone na ochronę środowiska
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C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że tzw. procedury ustalane są przez Sejmiki
poszczególnych województw. Ze efekt ekologiczny odpowiada państwo.
p. M. Chęciński – rezerwa celowa w budżecie Gminy, przeznaczona na zarządzanie
kryzysowe konkretnie na jakie cele jest przeznaczona ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – rezerwa przeznaczona na zdarzenia uznane za kryzysowe np.
powódź i odszkodowania dla osób, których domu zostały zalane czy podtopione.
Przede wszystkim należy edukować mieszkańców czym można, a czym nie należy palić w
piecach, zgłaszanie do urzędu lub na policję jeśli zachodzi podejrzenie, że z komina sąsiada
wydobywa się podejrzany dym.
p. M. Chęciński – w woj. małopolskim Straż Miejska ma prawo wejść na posesje i pobrać do
analizy próbki popiołu z pieca.
C. Ball – Dyrektor WUM – musi być do tego typu działań odpowiednia podstawa prawna.
np. uchwała Sejmiku. W naszym województwie nie została taka podjęta.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zapewniła, że na kolejnym Konwencie Burmistrzów naszego
województwa poruszy temat, aby przygotować postulat do Urzędu Marszałkowskiego,
wprowadzający u nas systemowe działania związane ze smogiem. W między czasie musimy
docierać do mieszkańców i ich edukować w tym zakresie.
Mieszkanka OL – może warto też pomyśleć o podłączeniu Osiedla Leśnego do sieci
ciepłowniczej.
T. Substyk – Burmistrz MiG – podłączeniem do sieci ciepłowniczej zajmuje się Komunalne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, wcześniej muszą otrzymać deklaracje
mieszkańców, że wyrażają chęć przyłączenia do sieci. Zarząd OL musiałby wpierw zrobić
rozeznanie ilu mieszkańców Osiedla Leśnego chciałoby przyłączyć się do sieci ciepłowniczej
i dopiero rozpocząć rozmowy z KPEC.
p. Kurnatowski – przy południowym wietrze, z obwodnicy dym przedostaje się do Solca.
Trzeba ułatwić procedury biurokratyczne związane z wymianą pieców na gazowe, bo
biurokracja zniechęca mieszkańców do ich wymiany.
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T. Substyk – Burmistrz MiG - ma zostać wprowadzony nowy kodeks urbanistyczno –
budowlany. Przyznała, że procedury są zawiłe i czasochłonne przy uzyskiwaniu pozwolenia
na budowę czy zgody na użytkowanie.
p. Kurnatowski – brak przejścia dla pieszych przy ul. Polnej, na krótkim odcinku do ul.
Błonie (łącznik) oraz na ul. Leśnej (na wysokości dawnego Partnera i Polo), jest
niebezpiecznie szczególnie dla dzieci.
K. Firgolski – nie należy domagać się większej liczby przejść dla pieszych, ponieważ jeśli
mieszkańcy nie będą z nich korzystać to będą karani mandatami. Przypomniał, że można
przechodzić na każdym skrzyżowaniu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina nie może w dowolnym miejscu wykonać przejście
dla pieszych, decyduje o tym powołana w tym celu komisja ds. zmiany organizacji ruchu.
Sprawdzimy ul. Leśną i jeśli okaże się, że nie ma obniżeń krawężnika przy przejściu dla
pieszych to będziemy musieli to bezwzględnie poprawić.
p. M. Chęciński – zauważył, że w miejscu skrzyżowania ul. Leśnej – Ugory – Powstańców
idealnie pasowałoby wybudowanie mini ronda. Przede wszystkim kierowcy zmniejszyliby
prędkość i byłoby bezpieczniej.
K. Firgolski – Czy jest już gotowa koncepcja przebudowy w/w skrzyżowania ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że czekamy na decyzję Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie uzgodnienia przebiegu drogi strategicznej. Dodała, że rozmowy
na temat tego skrzyżowania były prowadzone z Zarządem Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy.
Mieszkaniec OL – Czy rowerzyści mogą poruszać się ulicą, jeśli w pobliżu biegnie ścieżka
rowerowa ?
P. Grzegorzewski – dzielnicowy Komisariatu Policji – wg Kodeksu wykroczeń jest
obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej.
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K. Firgolski – obowiązek korzystania jest, ale rowerzysta ma prawo jechać ulicą i policja nie
może ukarać rowerzystę mandatem.
p. J. Graczyk – W jaki sposób Gmina walczy z dzikimi wysypiskami ? Prośba o
zainteresowanie się dzikim wysypiskiem przy ul. Nadbornej.
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, ze sukcesywnie je likwidujemy.
p. Kacperek – prośba o ograniczenie prędkości do 30, 40 km/h lub zamontowanie progów
zwalniających w ul. Średniej na odcinku do ul. Świerkowej. Jest ona bardzo uczęszczana
przez rowerzystów, pieszych, do tego występuje wzmożony ruch tirów i rozpędzonych aut.
Jest niebezpiecznie.
T. Substyk – Burmistrz MiG – sprawdzimy to.
Mieszkaniec OL – prośba o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na
zwężonym odcinku ul. Zbożowej.
Mieszkanka OL – którym miejscu na Osiedlu Leśnym miałby powstać plac zabaw
i siłownia?
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że ma zostać wydzielona część placu przy ul.
Ugory na plac zabaw, a tzw. zielona siłownia zamontowana zostałaby w miejscu
zadrzewionym naprzeciwko tego placu.
Zwróciła się do Zarządu OL o zebranie ankiet wśród mieszkańców Osiedla Leśnego czy
byliby chętni do podłączenia do sieci ciepłowniczej. Jeśli będzie duże zainteresowanie to
zaprosimy na zebranie przedstawicieli KPEC.
K. Firgolski – Czy wcześniej byłaby możliwość, aby wymóc na KPEC – u aby podali mniej
więcej koszt podłączenia do tej sieci ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – jest możliwość zorientowania się w kosztach opłaty
przyłączeniowej. Co do wysokości stawki, to będzie ona uzależniona m.in. od
energochłonności danego budynku.

13

p. J. Graczyk – jaki procent mieszkańców Osiedla Leśnego ma podpisane umowy na wywóz
odpadów ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że od 2013 r. obowiązuje nowy system
gospodarowania odpadami, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia
stosownej deklaracji na wywóz odpadów. Na podstawie deklaracji są wywożone odpady z
danej posesji.
W. Pietrzak – ZGK Sp. z o.o. – trudno określić jaki % mieszkańców ma zawarte deklaracje,
natomiast ze strony zakładu odpady z posesji są odbierane w 100%.
p. J. Graczyk – Kto jest zobowiązany do posprzątania tzw. „dzikich wysypisk” ?
C. Ball – Dyrektor WUM – jeśli odpady znajdują się na terenach gminnych, to gmina jest
zobowiązana do posprzątania. Gmina nie może porządkować terenów prywatnych, jeśli
odpady znajdują się na terenie lasów państwowych to Gmina wysyła monit do danego
Nadleśnictwa.
T. Substyk – Burmistrz MiG – Gmina ponosi bardzo duże koszty związane z
porządkowaniem dzikich wysypisk. Jednak ani Gmina, ani policja nie jest w stanie na bieżąco
monitorować kto i kiedy wywozi śmieci do lasów.
Mieszkanka OL – zwróciła uwagę, że w okresie kiedy wystąpiły silne przymrozki, zbyt
późno, bo dopiero po 3 dniach m.in. oblodzona ul. Kolorowa, została posypana piaskiem.
Mogło w tym czasie dojść do tragedii. Gdzie zgłaszać tego typu problemy ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – następnym razem należy zwrócić się z interwencją do
Urzędu, jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość. Będziemy wówczas w stanie szybko
zareagować.
C. Ball – Dyrektor WUM - wszystkie numery alarmowe opublikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej UMiG. Natomiast w godzinach pracy
Urzędu wszelkie zgłoszenia przyjmuje od poniedziałku do piątku Wydział Utrzymania Miasta
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przy ul. Toruńskiej 8 pod nr tel. 387 01 69 (sprawy związane z oświetleniem i stanem dróg),
387 01 62 (sprawy związane ze zwierzętami i odpadami komunalnymi).
Wszelki problemy można też zgłaszać do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Leśnego, który
przekaże je władzom miasta. Pan K. Firgolski podał zebranym swój nr tel.
Dyrektor dodał, że jeśli na danej ulicy nie pali się 10% ilości lamp do Energetyka ma 7 dni na
naprawę.
K. Firgolski – w sprawie np. oblodzenia drogi dodał, że można dzwonić bezpośrednio do
Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie zgłoszenia przyjmują dyżurni.
p. J. Stępień – podsumowując obecnie Gmina jest na etapie projektowania budowy dróg na
całym Osiedlu Leśnym, kiedy należy spodziewać się ich utwardzenia ?
T. Substyk – Burmistrz MiG – jeśli zostanie wykonany układ kanalizacji deszczowej to
będzie szansa, aby na niektóre ulice szybciej wystąpić o pozwolenie na budowę.
Do realizacji jest ok. 10 km dróg na Osiedlu Leśnym, które muszą zostać wykonane etapami
(w pierwszej kolejności te ulice, które zostały wytypowane w Uchwale Zarządu OL).
Dodała, że ogólnie budowa tych ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem
ścieżką rowerową i chodnikiem to koszt w wysokości ok. 15 mln zł.
O konkretnym terminie trudno obecnie powiedzieć, wszystko zależy od wysokości środków,
które uda się pozyskać np. ze sprzedaży majątku Gminy. Zależy nam aby utwardzenie dróg
wykonać jak najszybciej, będziemy strać się jeśli będzie taka możliwość poszukania środków
finansowych z innych źródeł.
K. Firgolski – przypomniał, że obowiązuje Uchwała Zarządu Osiedla Leśnego z zebrania
mieszkańców sprzed 4 lat dot. kolejności utwardzenia ulic na Osiedlu tj. w pierwszej
kolejności będzie to ul. Prosta, Wiejska i Zbożowa oraz łącznik.
Mieszkaniec OL – zgłosił potrzebę zamontowania progów zwalniających w ul. Zbożowej.
Mieszkaniec OL – nieutwardzona ul. Zbożowa posypana jest szlaką, co powoduje, że w
czasie roztopów tworzą się w niej błotne koleiny, a latem droga ta bardzo się kurzy.
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p. J. Stępień – Czy jest możliwość zastosowania innego materiału do równania dróg, który
powodowałby zmniejszenie kurzawki i zmniejszenie częstotliwości równania tych dróg ?
p. T. Szczepański – każdy materiał do równania dróg będzie mniej lub więcej ale zawsze
będzie powodował tzw. „kurzawkę”.
p. J. Graczyk – zwrócił uwagę na zły stan chodnika w ul. Leśnej.
T. Substyk – Burmistrz MiG – chodnik wraz z ulica i pasem zieleni na całej długości jest
własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina nie może go naprawić ze środków
własnych, bo grozi to dyscypliną finansów publicznych.
p. Gałązyka – w okresie letnim drogi nie utwardzone powinny być częściej polewane wodą.
T. Substyk – Burmistrz MiG – odpowiedziała, że jednorazowe polewanie nie da większego
efektu. Polewaczka powinna zraszać kilka razy dziennie jedną ulicę żeby zapobiec kurzawce.
A to są z kolei bardzo wysokie koszty dla Gminy.
K. Firgolski – przedstawił informacje dot. zmiany oznakowania w ul. Zbożowej – Polnej
z informacją „Uwaga przesunięcie drogi”, przy ul. Kasztanowej będzie zamontowane lustro,
na rogu ul. Czereśniowej – Leśnej powstanie parking na terenie gminnym (wjazd od ul.
Czereśniowej), ta informacja kierowana jest szczególnie do policji, żeby nie karać mandatami
kierowców, którzy będą parkowali w tym miejscu samochody. Także miejsca przy ul.
Kalinowej będą udostępnione do parkowania aut.
Zwrócił się do kierowców aut, aby nie parkowali samochodów w miejscu gdzie znajduje się
przystanek autobusowy (w pobliżu ul. Leśnej – Czereśniowej).
T. Substyk – Burmistrz MiG – co prawda nie ma w tym miejscu zatoczki autobusowej ale
samochody,

które

tam

parkują

powodują,

że

pasażerowie

mają

problemy

z wejściem do autobusu.
Zebranie zakończono o godz. 21.00.
Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska

Przewodniczący ZOL
Krzysztof Firgolski
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