PROTOKÓŁ NR VI/17
z zebrania z mieszkańcami Osiedla Leśnego
15 listopada 2017 r.
K. Firgolski – Przewodniczący ZOL – powitał władze miasta, Radnych RM, dzielnicowego
Osiedla Leśnego, skład Zarządu Osiedla Leśnego oraz zebranych mieszkańców.
W I terminie zebrania kworum brak, kolejne zaplanowano na godz. 17.45.
W II terminie zebrania – uczestniczy 57 mieszkańców.
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ogłoszenie o zebraniu stanowi zał. nr 2.
K. Firgolski – odczytał porządek obrad zebrania. Czy są uwagi ?
Mieszkaniec – zaproponował zmianę kolejności porządku obrad, tak aby sprawy bieżące
osiedla były na początku zebrania.
T. Substyk – Burmistrz MiG – zaproponowała, aby zgodnie z porządkiem obrad zebrania
przedstawić sprawy związane z inwestycjami m.in. na Osiedlu Leśnym, po którym t
wystąpieniu mogą pojawić się pytania. Jednak decyzja należy do mieszkańców.
K. Firgolski – Kto z mieszkańców jest za pozostawieniem porządku obrad w takiej formie w
jakiej został zaproponowany przez Zarząd Osiedla Leśnego i UMiG ?
Pytania do wypowiedzi Pani Burmistrz mogą mieszkańcy zadawać na bieżąco.
Większość mieszkańców opowiedziało się za pozostawieniem porządku obrad w
niezmienionej formie, przy 3 głosach – przeciwko i 3 głosach wstrzymujących się.
T. Substyk – Burmistrz MiG – w roku bieżącym Gmina skupiła się na:
- opracowywaniu dokumentacji i projektów, tak aby w 2018 r. przystąpić do realizacji zadań
inwestycyjnych m.in. dotyczących budowy ulic na Osiedlu Leśnym, budowy ul. Ogrodowej
(Gmina jest po przetargu, jeszcze w tym roku ruszą prace budowlane),
- przygotowaniu projektu oświetlenia w ul. Granicznej,
- przystąpieniu do modernizacji świetlicy wiejskiej „Jagódka”,
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- opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla MiG Solec Kujawski,
- realizowaniu zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych z
środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym zadania związane z niską emisją dot. m.in.
budowy ścieżek rowerowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zadania
dot. rewitalizacji i realizacja tzw. projektów miękkich związanych z aktywizacją
mieszkańców.
- budowie ścieżki rowerowej z Otorowa do Solca (liczymy na 60% dofinansowania)
prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej, do ul. P. Skargi, następnie ul. Długą, do wiaduktu
kolejowego. Kolejna ścieżka rowerowa prowadzić będzie z Solca do Przyłubia (od ul.
Lipowej, przez Przyłubie do krajowej drogi nr 10).
W 2018 r. planowane jest:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Leśnej, środki finansowe zabezpieczone są w
budżecie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Termin realizacji projektu – 2018 rok.
Przy okazji Gmina chce zrealizować wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich przebudowę
skrzyżowania ulic: Ugory – Powstańców – Leśna (projekt przebudowy zrealizowany przez
ZDW w Bydgoszczy).
Obecnie został opracowany projekt ul. Kościelnej, natomiast do kwietnia 2018 r. ma zostać
ukończony projekt ul. Wiejskiej, Zbożowej, Prostej oraz ulic przyległych. Kolejność budowy
ulic zgodna z podjętą Uchwałą zebrania mieszkańców Osiedla Leśnego.
K. Firgolski – zgodnie z Uchwałą zebrania mieszkańców Osiedla Leśnego kolejność budowy
ulic to ul. Prosta – ul. Zbożowa – ul. Wiejska – ul. Łąkowa.
T. Substyk – można pozyskać środki na budowę nawierzchni dróg w ramach NPPDL.
Warunkiem pozyskania środków w ramach tego programu jest to, że droga gminna musi
łączyć się z drogą wyższego rzędu. W pierwszej kolejności można by było zrealizować ul.
Ugory wraz z ul. Prostą.
W planach jest budowa drugiego wylotu odprowadzającego wody deszczowe do Wisły wraz z
podczyszczalnią, w okolicach ul. Łąkowej. Niewykluczone, że potrzebna będzie budowa
zbiornika retencyjnego.
Mieszkanka – Kiedy zostanie utwardzona ul. Strumykowa ? Mieszkańcy tej ulicy złożyli
pisemny wniosek do Urzędu, który miał zostać rozpatrzony w najbliższym czasie, jednak do
tej pory nie ma odpowiedzi. Dziury są bardzo duże w tej ulicy. Skoro nie jest przewidziana do
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utwardzenia, to mieszkańcy zwracają się z prośbą o jej wyrównanie.
Dotyczy to również ul. Orzechowej.
T. Substyk – ul. Strumykowa nie została w najbliższym czasie zakwalifikowana do
utwardzenia. Gmina ma jeszcze ok. 20 km dróg do utwardzenia na Osiedlu Leśnym.
Gmina nie może przeznaczyć więcej środków finansowych na inwestycje aniżeli te, które ma
w budżecie, które pozyskała ze sprzedaży majątku. Aby wybudować wszystkie ulice,
potrzeba ok. 200 mln zł. Skończymy opracowanie jednej dokumentacji projektowej, to
zaczniemy dokumentacje na kolejne ulice. Mieszkańcy powinni wraz z Zarządem ustalić jakie
ulice w kolejności mają być projektowane.
Dodała, że Gmina szuka innych metod utwardzania ulic, przedstawiciele Gminy wizytowali
m.in. Gminę, w której do utwardzenia dróg zastosowano np. gumowe taśmy z linii
produkcyjnych, bądź specjalne kratki plastikowe. W tych ulicach, w których nie przewidziano
w najbliższym czasie utwardzenia, będziemy starali się wykorzystać właśnie inne metody.
Zastosowanie innych materiałów wymaga jednak odpowiednich certyfikatów itp.
Póki co ul. Strumykowa zostanie wyrównana.
Mieszkaniec – płacimy do Gminy takie same podatki jak inne osiedla w mieście, poza tym na
poprzednim zebraniu z mieszkańcami Pani Burmistrz obiecała kilka spraw, jedną z nich było
to, że miały zostać zamontowane dodatkowe znaki drogowe na Osiedlu Leśnym, których
nadal nie ma. M.in. brakuje znaku zakazującego parkowania w ulicy Zbożowej, przy ul.
Leśnej, znaku dot. ograniczenia prędkości jazdy przy skrzyżowaniu ul. Zbożowej i ul. Polnej,
znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz zakaz parkowania przy ul. Średniej w pobliżu
zwężenia tej ulicy. Jak wygląda realizacja tych postulatów z poprzedniego zebrania ?
C. Ball – Dyrektor WUM – projekt zmiany organizacji ruchu na Osiedlu Leśnym został już
rozpoczęty i przewiduje wprowadzenie tzw. „strefy zamieszkania”, czyli ograniczenia
prędkości do 30 km/h. W wypadku takiego znaku istnieją pewne obostrzenia dot. zakazu
zatrzymywania się, prędkości, czy przejść dla pieszych. Wymaga to opracowania zmiany
organizacji ruchu i budowy m.in. dodatkowych parkingów, które w projekcie są zaplanowane.
Poprzez postawienie tego znaku wiele ze zgłaszanych problemów zostanie rozwiązanych.
Mieszkaniec – Kiedy to nastąpi, skoro przez pół roku nie udało się tego zrealizować ?
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K. Mikulska – Dyrektor WIiPP – trudno powiedzieć o konkretnych terminie. W momencie
kiedy odbywało się zebranie, Gmina przystępowała do dokumentacji projektowej. W trakcie
prac projektowych, które obecnie są prowadzone, udało się zakończyć projekt na ulicę
Kościelną oraz określiliśmy ogólny zakres i rozwiązania, które chcemy zastosować w nowo
budowanych ulicach. Niebawem zostaną przedstawione plany budowy, które chcemy
wykonać w miarę posiadanych środkach finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że kiedyś nie
było tyle aut co teraz i nie było problemu związanego z parkowaniem samochodów na
ulicach. Przy budowie ul. Cichej uwzględniono już inne standardy. Docelowa organizacja
ruchu zostanie wprowadzono po przebudowie ulic.
Przypomniała, że w ciągu 17 lat na Osiedlu Leśnym wykonano m.in. w całości sieć wodno –
kanalizacyjną, dodatkowo w latach 2004 – 2006 utwardzono ulice na Osiedlu Leśnym za
kwotę ok. 5 mln zł. W późniejszych latach Gmina miała do wykonania ulice na innych
osiedlach oraz m.in. w Soł. Kujawska. Na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na
wykonanie prac projektowych kolejnych ulic na Osiedlu Leśnym. Proces projektowy jest
skomplikowany i wymaga dużo więcej czasu niż kiedyś. Decyzja środowiskowa trwa ok. 4
miesięcy, do tego dochodzą uzgodnienia z gestorami sieci, uzgodnienia dot. planowanych
sieci wod – kan.. Prawdopodobnie zajdzie potrzeba wybudowania nowego kolektora, co jest
kosztowną inwestycją, dlatego na jego budowę będzie trzeba przeznaczyć środki, które
wcześniej zostały zaplanowane na wykonanie dróg. Dodała, że każde nowe utwardzenie drogi
wymaga budowy kanalizacji deszczowej, która jest jedną z najdroższych elementów całej
inwestycji. Sieć tę należy położyć na dużej głębokości i o dużej przepustowości. Staramy się
sukcesywnie w ramach możliwości utwardzać ulice, jednak nie można wymagać ich
wykonania, wszystkich w jednym czasie. Ul. Strumykowa nie została jeszcze zaprojektowana
do utwardzenia. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym jest rozłożona w czasie do 2020 r. Na
budowę ulic nie ma dofinansowań ze środków unijnych, dlatego szukamy takich rozwiązać
żeby pozyskać choć część środków na połączenie ze sobą niektórych ciągów
komunikacyjnych m.in. dot. to ul. Prostej.
Dodała, że w miarę możliwości będziemy odchodzić od stawiania znaków drogowych.
Lepszym rozwiązaniem jest budowa skrzyżowań równorzędnych i wyniesień na
skrzyżowaniach głównych.
T. Substyk – dodała, że na lata 2018 – 2022 zaplanowano w Wieloletniej Prognozie
Finansowej środki finansowe w wysokości 4.700.000,00 zł na budowę ulic.
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Mieszkaniec – skoro priorytetem jest utwardzenie tych dróg, które łączą się z drogami
wyższego rzędu, to czy wraz z przebudową ul. Leśnej nie można by utwardzić odcinka ul.
Strumykowej, który łączy się z ul. Leśną ?
T. Substyk – na terenie naszej Gminy powstaje coraz więcej ulic wymagających utwardzenia
jak np. w Soł. Kujawska na terenie scaleniowym tj. 10 km dróg. Gmina ma obowiązek
wytyczenia dróg zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Najważniejsze jest opracowanie dokumentacji na budowę dróg, po to aby w razie
nieoczekiwanie

pojawiających

się

jakiś

programów,

Gmina

mogła

ubiegać

się

o dofinansowanie.
Dokumentacja na budowę dróg na Osiedlu Leśnym powinna zostać zakończona w kwietniu
2018 r.
Mieszkaniec – w ul. Zbożowej jest bardzo dużo dziur, przez co jest bardzo niebezpieczna,
dodatkowo powstała tzw. mulda, która wynosi samochody przed skrzyżowaniem.
T. Substyk – zdajemy sobie sprawę w jakim stanie jest nawierzchnia ul. Zbożowej,
wymienione zostały w niej krawężniki. Przy realizacji dalszej części ul. Zbożowej zajdzie
konieczność jej naprawy.
K. Firgolski – w sprawie ul. Zbożowej, na wniosek Radnej Beaty Kołoty ulicę tę wizytowała
komisja ds. zmiany organizacji ruchu, w skład której wchodzili m.in. policjant z Woj.
Komendy Policji, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich (łącznie w komisji
uczestniczyło 9 osób). Niestety nie została przez nich uwzględniona żadna z wnioskowanych
uwag dot. m.in. przesunięcia skrzyżowania, muldy przy skrzyżowaniu.
B. Białkowska – przypomniała, że Gmina nie może samodzielnie wprowadzać ani znaków
pionowych ani poziomych w ulicy, bez zatwierdzenia ich przez komisję do tego powołaną.
Zdajemy sobie sprawę, że ul. Zbożowa jest niebezpieczna na tym odcinku, dlatego należy
poruszać się z większą ostrożnością.
T. Substyk – na kolejnym zebraniu w okresie wiosennym prawdopodobnie będziemy
wiedzieć jak daleko posunięte są prace związane z budową ulic na Osiedlu Leśnym. Jeśli
byłaby możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to Gmina zaprojektowałaby również
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ul. Ugory, która wymaga wyremontowania wraz z ul. Prostą. Jest jeszcze czas do
zastanowienia się.
Pani Burmistrz przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych na inwestycje
Gmina może wydać tylko tyle pieniędzy ile uda się pozyskać ze sprzedaży majątku. Rok 2018
nie był najlepszy pod tym względem.
K. Firgolski – jeśli tylko znajdą się dodatkowe środki zewnętrzne i zajdzie potrzeba to na
następnym zebraniu z mieszkańcami złoży wniosek formalny dot. zmiany dotychczas
obowiązującej uchwały i zmiany kolejności wykonania ulic.
T. Substyk – Gmina chce również skorzystać z pozyskania środków finansowych
z rządowego programu dot. dofinansowania do utworzenia stref sportowo – rekreacyjnych.
Przygotowujemy na to projekt. Mamy wyznaczonych kilka miejsc na terenie Gminy, gdzie
mają powstać te strefy tj. zielone siłownie wraz z placami zabaw. Na Osiedlu Leśnym taka
strefa przewidziana jest przy ul. Ugory w miejscu gdzie obecnie rosną drzewa. Naprzeciwko
jest duży teren, którego część została wykupiona pod budowę pawilonu. Gmina wyznaczyła
drugą część terenu na przetarg pod budowę przedszkola. Do tej pory nikt się jednak nie
zgłosił. Gmina ogłosiła przetarg na dzierżawę istniejącego budynku przy ul. Kościuszki i od
września 2018 r. w części budynku po Szkole Muzycznej rozpocznie funkcjonowanie
przedszkole publiczne prowadzone przez podmiot inny niż jednostka samorządu
terytorialnego. Oprócz tego od września br. w budynku tym funkcjonuje żłobek.
Mieszkanka - Czy działka przy Markecie Polo będzie nadal czekała, aż ktoś chętny zgłosi
się i wybuduje tam przedszkole ?
T. Substyk – odpowiedziała, że nie, ponieważ Gmina musi pozyskać środki finansowe na
realizację dalszych inwestycji. Działka ta została wystawiona po raz drugi na sprzedaż pod
działalność gospodarczą.
T. Substyk – na utworzenie stref sportowo – rekreacyjnych Gmina złoży wniosek w styczniu
2018 r. Można pozyskać dofinansowanie w wysokości 100.000, 00 zł, z czego 50% stanowi
dotacja. Jeśli nie udałoby się tych środków pozyskać, to i tak Gmina ma w budżecie na ten cel
zagwarantowane środki finansowe.
Dodała, że na Osiedlu Leśnym planowana jest wymiana oświetlenia na ledowe, a w ulicach
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które będą utwardzane zostanie wykonane nowe oświetlenie. Przeznaczono na ten cel środki
finansowe w latach 2018, 2019 i 2020.
W listopadzie br. ogłoszono przetarg na budowę promu, jest to inwestycja finansowana przez
Gminę Złą Wieś Wielką, naszą Gminę, przez Starostwo Bydgoskie i Toruńskie, Urząd
Marszałkowski i środki pochodzące z UE. Pani Burmistrz zaprezentowała graficzną
wizualizację promu. W początkowym okresie uruchomienia promu, koszty z tym związane
będą pokrywane z środków Urzędu Marszałkowskiego. Szacuje się koszty przejazdu promem
w wysokości 2 zł od osoby i 4 zł od samochodu. Prom ma pływać tak długo dopóki pozwolą
na to warunki atmosferyczne, dopóki Wisła nie zostanie skuta lodem.
Mieszkanka – Kto będzie później finansował funkcjonowanie promu oraz jaki jest koszt
budowy przeprawy promowej poniesiony przez Gminę Solec Kujawski ?
T. Substyk – w wersji optymistycznej przewiduje się, że prom sam na siebie zarobi, jeśli by
tak się nie stało to wówczas zakłada się, że Urząd Marszałkowski pokryłby 50% kosztów,
a pozostałe 50% kosztów pokrywaliby 4 beneficjenci.
Koszty poniesione przez Gminę związane z przebudową ul. Żeglarskiej, z przebudową
przyczółków oraz z budową promu, na 2 lata - 300.000,00 zł.
Mieszkaniec – które osiedle płaci większe podatki do Gminy, czy Osiedle Leśne czy Osiedle
Toruńskie ?
T. Substyk – największe dochody z tytułu podatków przynoszą Gminie firmy zlokalizowane
przy ul. Toruńskiej i na Parku Przemysłowym oraz Radiowe Centrum Nadawcze. Są to
najwięksi płatnicy podatków.
Gmina nie tylko uzyskuje dochody z podatków i opłat, ale również ponosi wydatki np. na
oświatę Gmina dołożyła ok. 7 mln zł, dopłacamy do utrzymania pracowników obsługujących
m.in. Program 500 +, do utrzymania pracownika Wydziału Komunikacji oraz Urzędu Stanu
Cywilnego.
C. Ball – Dyrektor WUM – przybliżył informacje dot. projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023.
13 listopada br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu GPR. Mieszkańcy mogli
zgłaszać swoje uwagi na odpowiednim formularzu, który dostępny był na stronie internetowej
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urzędu. Jesteśmy na etapie opiniowania GPR przez wszystkie instytucje wskazane w ustawie
o rewitalizacji.
Aktualny projekt GPR dla MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 różni się od
poprzedniego, który obowiązywał do 2015 roku. Cele aktualnego programu ukierunkowane
są na sferę społeczną m.in. dot. małej przedsiębiorczości, starzejącego się społeczeństwa,
osób mających problemy z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie, osób
niepełnosprawnych. GPR obejmuje 19 projektów. W GRP ujęto również projekty twarde, w
postaci rewitalizacji Placu Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami. Projekt koncepcji
zagospodarowania Placu Jana Pawła II został opublikowany na stronie internetowej. Dyrektor
zachęcił do zapoznania się z nim. Mieszkańcy mogą jeszcze wnosić uwagi do projektu GPR.
T. Substyk – dodała, że zgodnie z GPR jest propozycja wstrzymania ruchu kołowego w
obrębie Placu Jana Pawła II. Ruch będzie odbywał się ul. Toruńską, ul. Ułańską, ul. Wolności
i ul. św. Stanisława. Ruch w obrębie rynku nie obejmowałby samochodów dostawczych.
Dodatkowe miejsca parkingowe powstałyby naprzeciwko Muzeum Solca, pomiędzy ul.
Toruńską, a ul. Wolności oraz przy ul. Kościuszki i ul. Ułańskiej.
Mieszkaniec – ruch kołowy na Placu Jana Pawła II należy powiązać z przebiegiem drogi S10,
ponieważ w zależności od tego jaki będzie jej przebieg, to i tak część ruchu samochodów
ciężarowych odbywałby się przez Solec.
T. Substyk – jest zakaz wjazdu samochodów ciężarowych do miasta. Ruch będzie kierowany
ul. Lipową do drogi krajowej nr 10, gdzie będzie znajdował się węzeł przy ul. Kujawskiej.
Rewitalizacja ma na celu ożywienie tej części miasta, nadać mu inny wygląd, ma być
bezpieczniej z wykorzystaniem na cele rekreacyjne. Pozyskane środki finansowe z UE
chcemy m.in. przeznaczyć na zagospodarowanie budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na cele
społeczne, gdzie odbywać się będą spotkania, zajęcia dla osób starszych, coś w rodzaju mini
inkubatora. Znajdować się w tym budynku będą również mieszkania chronione dla osób
niepełnosprawnych.
Na Placu Jana Pawła II ma powstać fontanna oraz mała architektura. Przejazd ul. Toruńską i
Wolności będzie się nadal odbywał, wyłączone z ruchu mają być tylko dwie krótkie uliczki w
obrębie Placu Jana Pawła II.
C. Ball – Dyrektor WUM – 16 października br. odbyło się spotkanie informacyjne
organizowane przez GDDKiA Oddział Bydgoszczy, który przedstawił koncepcję przebiegu
8

drogi S10. W ramach Studium opracowano 6 wariantów przebiegu tej drogi. Dyrektor
przedstawił ich przebieg na mapie.
T. Substyk – dodała, że większość mieszkańców na poprzednich zebraniach opowiedziało się
za wariantem przebiegu drogi przez las. Dla Gminy najlepszym rozwiązaniem byłaby,
zamiast węzła w Makowiskach, budowa węzła w Żółwinie, z uwagi na możliwe powstanie
platformy multimodalnej. Jaki wariant zostanie wybrany będzie uzależnione od wydanej
decyzji środowiskowej.
Większość opowiedziała się za przebiegiem drogi przez las.
K. Firgolski – dodał, że podczas konsultacji społecznych, które odbyły się 16.10.2017 r.,
osoby biorące w nich udział również opowiedziały się za wariantem przebiegu drogi przez
las.
Mieszkaniec – zgłosił potrzebę zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Leśnej – drogi krajowej nr 10.
K. Firgolski – wniosek ten był już zgłaszany do GDDKiA, który został odrzucony, ponieważ
w myśl przepisów, nie można montować sygnalizacji świetlnej tylko wybudował rondo.
T. Substyk – Gmina występowała już kilkakrotnie do GDDKiA w tej sprawie oraz w sprawie
ograniczenia prędkości itp. niestety odpowiedzi zawsze były negatywne.
Pani Burmistrz poruszyła temat smogu, który nie dotyczy tylko jednego osiedla ale całej
Gminy. Przede wszystkim należy zauważyć, że Gmina od dłuższego już czasu, przy
wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy podaje informacje, że w przypadku kiedy nie
ma możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej zalecane jest
instalowanie niskoemisyjnych systemów grzewczych lub odnawialnych źródeł energii
zgodnie z odrębnymi przepisami.
W naszym województwie nie została jeszcze podjęta uchwała „antysmogowa”. Tylko ustawa
antysmogowa reguluje jakie piece, jaki opał należy stosować oraz reguluje do jakiego okresu
czasu należy wymienić piece na nowe. Z uwagi na to, że nie została jeszcze podjęta, to nie
można nikogo zmusić ich do wymiany, Gmina może jedynie pomóc w tej wymianie. W
związku z powyższym została opracowana przez Urząd ankieta dla mieszkańców dot. ilości i
rodzaju pieców zainstalowanych w budownictwie jednorodzinnym. Badania dotyczą rodzaju
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źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych. Ankieta jest anonimowa i ma pomóc uzyskać
wiedzę na temat potrzeb w zakresie wymiany źródeł ogrzewania, co pozwoli na określenie
wysokości nakładów niezbędnych na ten cel.
Ocenę problemu powinniśmy dokonać do czerwca 2018 r., po to aby w drugiej połowie 2018
roku podjąć w tej sprawie Uchwałę przez Radę Miejską dot. kryteriów przyznawania
dofinansowania na wymianę pieców.
Gmina ma też swoje udziały w KPEC – u, który planuje w 2018 roku przeprowadzić
modernizację pieców znajdujących się w miejskiej ciepłowni. Gmina w ramach programu dot.
niskiej emisji prowadzi termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wymienia
piece na gazowe w lokalach gminnych. Zarządzeniem Burmistrza powołany zostanie zespół
do przeprowadzania kontroli posesji, w których zachodzi podejrzenie palenia w piecach
niedozwolonymi materiałami. W skład zespołu oprócz pracowników urzędu wchodzić będzie
również przedstawiciel policji, który będzie mógł nałożyć mandat na właściciela posesji.
Cieszy także obywatelska postawa wśród mieszkańców, wzrost świadomości, coraz więcej
przypadków zwracania uwagi sąsiadom na to czym palą w piecach.
Mieszkanka – do kogo należy zgłaszać fakt, że sąsiad pali w piecu odpadami ?
B. Białkowska – sprawy związane z podejrzeniem palenia odpadami lub innymi
niedozwolonymi materiałami należy zgłaszać w godzinach pracy Urzędu do Gminnego
Punktu Kontaktowego pod nr 52 387 01 14, do Wydziału Utrzymania Miasta pod nr 52 387
01 60, 01 62. Po godzinach pracy od 15.15 do 7.15 dnia następnego do Gminnego Punktu
Powiadamiania pod nr 52 387 13 88. Wszystkie ważne tel. są również opublikowane na
stronie internetowej Urzędu, na stronie głównej BIP, na tablicach ogłoszeń oraz publikowane
na łamach „Soleckich Wiadomości z Ratusza”.
T. Substyk - do rozważenia będzie też kwestia związana z dofinansowywaniem wymiany
pieców gazowych zakupionych np. 10 lat temu.
Mieszkaniec – każdy piec posiada swoją klasę, jeśli jest to klasa 5 to jest w porządku, jeśli
natomiast klasy 3 i 4 to nadaje się do wymiany.
C. Ball – Dyrektor WUM – dlatego bardzo ważną sprawą jest to, aby Sejmik Województwa
Kujawsko – Pomorskiego podjął uchwałę tzw. „antysmogową”.
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Mieszkaniec – zwrócił uwagę na:
- fakt, że smog na terenie Gminy jednak występuje, bo pół roku temu na zebraniu
stwierdzono, że problemu nie ma,
- na podjętą Uchwałę Nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z
dnia 23.10.2017 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko –
pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu
zawieszonego PM 2,5, do której są 4 załączniki, w której zobowiązuje się burmistrzów do
kontrolowania tego czym mieszkańcy palą w piecach, i przestrzegania tego stanowczo się
domaga także od władzy samorządowej,
- ankietę dla mieszkańców, która nie została opracowana przez Urząd, a jedynie została
skopiowana z Gminy Raszyn,
- liczbę planowanych przez Gminę kontroli posesji w roku bieżącym (dla przykładu podał, że
Miasto Kraków przeprowadziło w ciągu jednego miesiąca 250 kontroli posesji),
- brak tolerancji dla osób palących odpadami, jeśli palą muszą zostać ukarani mandatem, bez
żadnych ulg.
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, na zgłoszone wnioski m.in., że nie stwierdzono,
że nie ma smogu, tylko podano wyniki pomiarów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, co nie oznacza, że w Solcu nie ma smogu. Sprostował zarzut, informując że
ankieta nie została skopiowana z Gminy Raszyn i różni się od niej całkowicie,
B. Białkowska – odpowiedziała, że Gmina nie jest upoważniona do wystawiania mandatów.
Mieszkaniec – jedyne dobre rozwiązanie tego problemu, to zachęcenie mieszkańców do
wymiany starych pieców poprzez pomoc finansową ze strony Gminy. Ok. 30 – 40%
mieszkańców na pewno skorzysta z pomocy i wymieni piece. Ci, którzy tego nie będą chcieli
zrobić powinni zostać ukarani.
Mieszkaniec – skoro w skład zespołu ds. przeprowadzania kontroli posesji wchodzić będzie
policjant, to będzie możliwość nałożenia mandatu.
Ponadto odniósł się do wypowiedzi Pani Burmistrz dot. przeprowadzenia rozmowy z
Komendantem Komisariatu Policji o przekazaniu wszystkim policjantom informacji
o możliwości nakładania mandatów. Okazało się, że dzielnicowy obecny na dzisiejszym
zebraniu nie został poinformowany o tym, że może podejmować interwencje w momencie
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kiedy zauważy podejrzany dym wydobywający się z danej posesji. Należy te informacje
doprecyzować.
Mieszkaniec zwrócił się z pytaniem czy w mieście będzie działał system monitorowania
smogu ? Wszystkie urządzenia do pomiaru, które można zakupić nie posiadają atestu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ WIOŚ, ani nawet Minister
Środowiska nie mogą takiego atestu wystawić. Dlatego żadna firma, która produkuje tego
typu czujniki go nie otrzyma. Czy Gmina chce wydać kilka, kilkanaście tys. zł i pokazać
wielką skalę problemu, czy Gmina nie chce ?
Czy prawdą jest, że do Urzędu wpłynęła oferta jednej z firm produkujących czujniki ?
C. Ball – Dyrektor WUM – odpowiedział, że nie, oferta została przedstawiona telefonicznie
Kierownikowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Mieszkaniec – również rozmawiał z przedstawicielem tej firmy, który wyraził chęć
zaprezentowania swojego urządzenia, jeśli będzie zainteresowanie ze strony władz. Obecnie
urządzenia te są wykorzystane w ponad 50 gminach w Polsce. Firma zadeklarowała też chęć
próbnego wypożyczenia swoich urządzeń na okres grzewczy, za mniejszą opłatę, w celu
sprawdzenia jak działają. Czy w związku z powyższym Gmina planuje z tego skorzystać,
jeszcze w tym sezonie grzewczym ?
Póki co prowadzone są tylko teoretyczne rozmowy o smogu, a najważniejsze jest dokonanie
pomiarów za pomocą m.in. czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Pomimo, że
urządzenia te nie posiadają atestów WFOŚ, to jednak pokażą skalę problemu związanego ze
smogiem. Posiadając ok. dziesięć tego typów czujników będzie można ocenić skalę
zanieczyszczenia. Pomiary wskazywane przez czujnik, który posiada, wskazuje, że powietrze
w naszej gminie jest bardziej zanieczyszczone niż w Krakowie.
B. Białkowska – problem smogu jest problemem bardzo złożonym, bo wina za taki stan
rzeczy nie leży tylko po stronie emisji z kominów domków jednorodzinnych, ale również
związane jest to ze spalinami samochodowymi, niewłaściwym sposobem ogrzewania
budynków użyteczności publicznej, brakiem termomodernizacji budynków mieszkalnych czy
też niezmodernizowaną miejską ciepłownią. Podstawową sprawą jest zmiana systemu
ogrzewania na gazowe.
W budynkach użyteczności publicznej Gmina zmieniła system ogrzewania. Pozostał do
wymiany system ogrzewania w świetlicy w Przyłubiu. W budynkach wielorodzinnych,
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spółdzielnie mieszkaniowe wykonały to we własnym zakresie. Jeśli chodzi o lokale
wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej, to od 2006 r. do 2017 r. wydano na ten cel
ponad 7 mln zł, z czego Gmina dołożyła na ten cel 3 mln zł, jako udziałowiec.
Zaczęliśmy od działań inwestycyjnych, następnym elementem były prowadzone przez Gminę
działania edukacyjne poprzez wydawanie, rozpowszechnianie ulotek dot. smogu. Zdajemy
sobie sprawę, że Gmina nie wykonuje kontroli w zadawalającym zakresie. Reagujemy na
zgłaszane sygnały. Jesteśmy na etapie ustalenia dwóch rodzajów kontroli i powołania w tym
celu dwóch zespołów. Jeden zespół kontrolny, w skład którego wchodzi policjant, który
będzie mógł nałożyć mandat, a drugi zespół tzw. edukacyjny, w skład którego wejdzie np.
przedstawiciel z danego osiedla, który wskaże konkretną posesję, z której wydobywa się
podejrzany dym. Wszelkie niepokojące sygnały należy zgłaszać na bieżąco, aby Gmina mogła
w porę zareagować.
Mieszkaniec – przy ul. Równej problem też jest duży, ponieważ niektórzy właściciele posesji
palą w piecach drewnem lakierowanym, szczególnie dym ten uciążliwy jest w godzinach
popołudniowych i wieczornych. W pierwszej kolejności należy ukarać tych, którzy palą
szkodliwymi materiałami, a dopiero potem dofinansowywać wymianę pieców. Są
mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów, ponieważ prawdopodobnie je spalają w piecach.
Mieszkaniec – nakładanie mandatów jest potrzebne, ale trzeba też zachęcić te osoby do
zmiany sposobu ogrzewania swoich posesji. Czy zatem Gmina przewiduje w obecnym
sezonie grzewczym jakiekolwiek dopłaty dla osób chętnych do wymiany starych pieców
węglowych na nowe ?
T. Substyk – odpowiedziała, że najbliższe dopłaty do wymiany pieców mogłyby nastąpić
dopiero w drugiej połowie 2018 roku, od następnego sezonu grzewczego.
Mieszkaniec – zauważył, że na Osiedlu Leśnym poza budynkiem przychodni zdrowia nie ma
innych budynków użyteczności publicznej, więc sprawy dot. termomodernizacji nie dotyczą
mieszkańców osiedla.
T. Substyk – przedstawiła informację dot. termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej na terenie całej Gminy.
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Mieszkaniec – urzędnicy kontrolujący mają prawo wstępu na daną nieruchomość od godz.
6.00 do 22.00, to gwarantuje ustawa o ochronie środowiska.
B. Białkowska – żeby móc wejść na daną posesję, to w skład powołanego zespołu
kontrolującego musi wchodzić również rzeczoznawca, który oceni co jest spalane w piecach,
a któremu za przeprowadzoną kontrolę należy zapłacić. Po ocenie rzeczoznawcy
i stwierdzeniu, że faktycznie w piecu spalane są materiały niedozwolone, policjant może
ukarać właściciela mandatem.
Mieszkaniec – poziom zanieczyszczenia powietrza można sprawdzić za pomocą aplikacji
„Kanarek” w telefonie. Dyskusyjną sprawą jest to czy zamontowany od kilku tyg. czujnik
wykazuje prawidłowe pomiary. Ale problem smogu istnieje. Jeśli występowały znaczne
przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężenia pyłów, to takim powietrzem nie da się
oddychać. Zażądał, aby zdiagnozować problem smogu. Należy zamontować czujniki, których
koszt jest niewielki, zainstalować system monitorowania smogu, który działa non stop,
a mieszkańcy otrzymywaliby powiadomienia na telefon. Dzięki temu będzie wiadomo jaki
jest stan powietrza. Dzięki czujnikowi, który posiada wie, o której godzinie sąsiad zaczyna
palić w piecu, jednak który to sąsiad ? Tego nie wie.
Mieszkaniec – zamontowanie czujników nie zmniejszy problemu związanego ze smogiem
jedynie potwierdzi, że on istnieje. Problem jest jednak w mentalności osób, które palą w
piecach odpadami.
B. Kołota – Radna RM – jeden z mieszkańców ul. Nowej wskazał możliwość zamontowania
czujników pomiaru zanieczyszczenia nieodpłatnie dzięki akcji zorganizowanej przez firmę
AVIVA pt. „Wiem czym oddycham”. W dniach od 14 listopada do 10 grudnia 2017 roku,
mieszkańcy polskich miast mogą wziąć udział w głosowaniu, dotyczącym wyboru lokalizacji
miejsc, w których mają pojawić się czujniki monitorujące stan jakości powietrza. W wyniku
głosowania oraz decyzji Komisji konkursowej, spośród zgłoszonych lokalizacji zostaną
wybrane miejsca, gdzie, zainstalowanych zostanie 150 czujników monitorujących stan jakości
powietrza. Aby zgłosić swoją lokalizację oraz dowiedzieć się więcej na temat akcji, wystarczy
wejść na stronę www.wiemczymoddycham.pl. Każda osoba może zgłosić kilka lokalizacji,
wypełniając odpowiednia deklarację.
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Mieszkanka – Czy można tego typu informację szerzej rozpowszechnić ?
B. Kołota – przekazała tę informację na ręce Pani Burmistrz w celu rozpowszechnienia.
Mieszkaniec – Na jakim etapie zebrania jesteśmy obecnie ?
K. Firgolski – odpowiedział, że w sprawach bieżących osiedla.
T. Substyk – wszyscy mieszkamy w Solcu Kujawskim i chcemy żeby żyło nam się zdrowo i
bezpiecznie. Nie chodzi o to, żebyśmy się wspólnie przekonywali, bo wiemy, że jakość
powietrza jest zła. Podsumowując, przypomniała o podjętych, realnych działaniach tj.
zebranie ankiet dot. ograniczenia występującego smogu – wymiany pieców c.o., zbadanie
skali problemu, zaplanowanie dopłat do wymiany starych pieców od przyszłego sezonu
grzewczego. Być może już na zebraniach w okresie wiosennym będziemy w stanie przekazać
mieszkańcom informację, jaką kwotę na dopłaty do wymiany pieców będziemy w stanie
zabezpieczyć w budżecie Gminy. Zintensyfikujemy kontrole posesji i ukarzemy tych, którzy
palą w piecach niedozwolonymi materiałami, nie tylko na Osiedlu Leśnym, ale także na
Osiedlu Staromiejskim (ul. Bydgoska czy ul. Piastów). Podziękowała mieszkańcom za cenne
uwagi.
Dodała, że KPEC przekazuje Gminie informacje dot. zanieczyszczenia powietrza z miejskiej
ciepłowni.
W związku z obecnością na zebraniu przedstawicieli KPEC, Pani Burmistrz zwróciła się z
prośbą o przekazanie informacji o możliwości wybudowania sieci ciepłowniczej na terenie
Osiedla Leśnego.
Żeby ocenić koszty związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej należy określić liczbę
mieszkańców chcących skorzystać z takiego rozwiązania.
p. J. Bejtka – Dyrektor ds. sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. - podstawową sprawą jest zainteresowanie odbiorców danego obszaru
przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Działalność KPEC również podlega mechanizmom
ekonomicznym. Wszystkie działania muszą być oparte na rachunku ekonomicznym i musi
być zachowana opłacalność planowanych przedsięwzięć. Po ocenie zainteresowania ze strony
odbiorców dokonana zostanie ocena kosztów związanych z przyłączeniem oraz ustalenie
zakresu inwestycji, które pokryje odbiorca, a które KPEC.
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T. Substyk – Czy wówczas każdy potencjalny odbiorca będzie musiał mieć na swojej posesji
węzeł cieplny ?
p. J. Bejtka – obecnie KPEC nie wykonuje tzw. rozwiązań grupowych, w każdym budynku
musiałby znajdować się węzeł ciepłowniczy. Węzeł cieplny przygotowuje ciepłą wodę na
potrzeby gospodarcze i przygotowuje czynnik grzewczy do instalacji grzewczej.
K. Firgolski – zwrócił się z prośbą o przybliżenie rocznego kosztu eksploatacji np. dla domu
o pow. 150 m2.
p. J. Bejtka – koszt eksploatacji nie zależy od powierzchni domu, tylko od strat ciepła czyli
przenikania ciepła przez ściany, przez okna, przez wentylacje. W nowoczesnych budynkach,
dobrze ocieplonych straty ciepła są mniejsze. Opłata przyłączeniowa nie jest wysoka tj. od
300 zł za metr przyłącza (tj. odcinek od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego).
Przedsięwzięciem wielo milionowym jest rozprowadzenie sieci w danym obszarze.
T. Subtyk – ile potrwałby proces inwestycyjny, licząc od momentu wyrażenia zgody przez
mieszkańców na podłączenie do sieci ciepłowniczej ?
p. J. Bejtka – pojedyncze przyłączenia do sieci nie są brane pod uwagę, natomiast
rozprowadzenie sieci ciepłowniczej na większym obszarze może być realizowane w
perspektywie kilku lat. Dodał, że obecnie KPEC realizuje duże przedsięwzięcia w ramach ZIT
oraz rozpoczyna modernizację sieci ciepłowniczej w Solcu Kujawskim. W ramach tej
modernizacji zmniejszona zostanie emisja CO2, czyli gazu cieplarnianego.
We wszystkich ciepłowniach zamontowane są czujni i proces jest kontrolowany, spełniają one
dopuszczalne normy. Kontrole przeprowadzone są przez służby chemiczne KPEC – u oraz
kontrole doraźne prowadzone przez służby zewnętrzne.
W przedsięwzięciu dot. rozprowadzenia sieci na terenie Osiedla Leśnego konieczna byłaby
pomoc finansowa ze strony Gminy. Dobrze byłoby, aby mieszkańcy określili czy są
zainteresowani przyłączeniem do sieci, dopiero wówczas byłby temat do szczegółowej
rozmowy.
Mieszkaniec – zwrócił się z pytaniem do p. M. Chęcińskiego o ile zmniejszyła się emisja
zanieczyszczeń powietrza po zainstalowaniu czujnika na jego posesji ?
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Mieszkaniec – odpowiedział, że nie zmniejszyła się.
Mieszkaniec – dlatego samo instalowanie czujników nie zmieni nic w tym temacie. Przede
wszystkim należy zwracać uwagę sąsiadom, którzy w okolicy palą odpadami. Poskutkowało
to w przypadku sąsiadów, którym zwrócił osobiście uwagę. Skuteczniejszą metodą od
montowania czujników jest sprawdzenie skąd podejrzany dym się wydobywa i bezpośrednio
zareagować.
Mieszkanka – należy sprawdzić czy przeprowadzenie kontroli posesji nie wymaga zgody
Rady Miejskiej. Zaapelowała do Radnych RM, aby czuwali nad bezpieczeństwem
mieszkańców w tym zakresie.
Mieszkaniec – zaproponował rozważenie i sprawdzenia możliwości skorzystania z tzw.
funduszy norweskich, które uwzględniają dofinansowanie do rozbudowy sieci ciepłowniczej
tzw. ciepła systemowego. Dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia ostrzegł tysiąc właścicieli
posesji na Osiedlu Leśnym poprzez wrzucanie ulotek informacyjnych na temat smogu.
Czujnik zamontował na posesji po to, aby wiedzieć kiedy może wyjść z dzieckiem na spacer,
ponieważ konsekwencje zdrowotne, szczególnie dla dzieci przy takim zanieczyszczeniu są
bardzo duże.
Czy jest szansa na zakupienie czujników przez Gminę ? Jest to kwota ok. 10.000 zł.
T. Substyk – odpowiedziała, że 10.000 zł to jest koszt opracowania dokumentacji na plac
zabaw. W budżecie na 2018 rok nie zostały zabezpieczone środki na ten cel.
Istnieje Zarządzenie Burmistrza powołujące z mocy ustawy osoby do zespołu, które to będą
mogły wraz z policją kontrolować posesje, w których zachodzi podejrzenie palenia
w piecu niedozwolonymi materiałami.
Czekamy na podjęcie przez Sejmik Woj. Kuj – Pom. uchwały „antysmogowej”. Zaapelowała
przy tym, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd poprzez informowanie na jednym
z portali internetowych, że taka uchwała już funkcjonuje. Nie wolno jest podawać
nierzetelnych informacji np. podając nr uchwały sejmiku, a tytuł uchwały spisuje się z
uchwały Miasta Krakowa. Prośba, aby na przyszłość precyzyjnie i rzetelnie publikować
informacje zamieszczane w Internecie.
Problemem może być wymiana pieców przez osoby starsze, których nie stać będzie na ich
wymianę, nawet po otrzymaniu dofinansowania z Gminy.
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B. Białkowska – wyjaśniła, że Uchwała Rady Miejskiej jest konieczna, ale w przypadku
ustalenia dofinansowania do wymiany pieców.
Mieszkaniec – Czy Urząd posiada jakiś pojazd, który mógłby zbadać jakość powietrza na
terenie Gminy ?
T. Substyk – nie posiada specjalistycznego pojazdu, indywidualnie jeździmy i sprawdzamy,
które posesje potencjalnie poprzez palenie w piecu odpadami trują środowisko.
Mieszkaniec – dodał, że trzeba wspólnymi siłami działać i reagować i nie dopuszczać do
dalszego zanieczyszczania.
Mieszkaniec – należy zwracać uwagę sprzedawcom opału, aby nie sprzedawali opału niskiej
jakości, ponieważ jest on coraz gorszy. Zakupił opał I klasy, a przy rozpaleniu dym był czarny
i bardzo duszący.
Mieszkaniec – zgłosił wnioski dot.:
- harmonogramu odśnieżania dróg na terenie Gminy, aby pamiętać i odśnieżać do końca
chodnik także przy posesji Nizinna 13,
- samochodów parkujących po obu stronach ul. Rolnej i częstszych pouczeń kierowców
przez policję,
- coraz większej dziury tworzącej się przy skrzyżowaniu ul. Polnej – Rolnej,
Opowiedział się za zamontowaniem czujników monitorujących stan jakości powietrza na
Osiedlu Leśnym. Jeśli zostanie zamontowanych więcej czujników, to przynajmniej
mieszkańcy poznają skalę problemu.
K. Firgolski – zaapelował do władz o rozważenie możliwości zakupienia 3-4 czujników
monitorujących stan jakości powietrza. Mieszkańcy na pewno wyraziliby zgodę na to, aby na
potrzeby wykonania pomiarów zamontować czujniki na posesjach prywatnych.
Podziękował p. Chęcińskiemu za duże zaangażowanie w akcję związaną ze smogiem.
Mieszkaniec – koszt zakupu czujników waha się od 600 zł do 1.500 zł za sztukę, a dla Gmin
przewidziane byłyby na pewno preferencyjne warunki zakupu przez co ich koszt byłby
mniejszy.
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Przeprowadził akcje związaną z dostarczaniem ulotek w różnym kolorze. Żółte
i pomarańczowe ulotki, czyli ostrzegawcze otrzymali właściciele tych posesji, w których wg
jego oceny spalane są odpady lub na posesji składowane są niedozwolone materiały, które
potencjalnie mogły zostać użyte do palenia.
B. Białkowska – wyjaśniła, że niezrozumiałe jest to, że otrzymała żółtą ulotkę, ponieważ
posiada ogrzewanie gazowe.
K. Firgolski – jeśli niektórzy właściciele posesji poczuli się urażeni, to w imieniu
p. Chęcińskiego prosi o przyjęcie przeprosin.
Mimo to, Pan Chęciński dla uświadomienia mieszkańcom skali problemu związanego ze
smogiem wykonał bardzo dużą pracę. Mieszkańcy Osiedla Leśnego coraz częściej o tym
problemie dyskutują i widzą potrzebę rozwiązania tego problemu.
Czujniki monitorujące stan jakości powietrza mogłyby być mobilne i montowane co jakiś
czas w różnych miejscach.
Mieszkaniec – czujniki nie mierzą zapachu tylko mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów
zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10, te które przenikają do płuc i do narządów wewnętrznych
organizmu. Pył do pewnego poziomu stężenia jest niewyczuwalny dla człowieka, podobnie
jak niewyczuwalny jest czad.
Przeprosił p. B. Białkowską za żółtą ulotkę ostrzegawczą, być może nastąpiła pomyłka, która
mogła się zdarzyć przy tysiącu posesji, które odwiedził. Jeden czujnik znajduje się na posesji
Pana Chęcińskiego, prawdopodobnie niebawem zostanie zamontowany kolejny, prywatny
czujnik. Czujnik powinien zostać zamontowany także przy ul. Średniej, w okolicach marketu
Carrefour oraz w ul. Nowej. Zasięg czujnika, który mierzy stężenie to 150 do 200 m. Czujniki
można instalować na słupach lamp oświetleniowych.
Czy jest szansa na stworzenie budżetu obywatelskiego dla każdego osiedla, sołectwa w
budżecie Gminy, po to aby mieszkańcy sami decydowali o tym jakie inwestycje chcą
realizować ?
T. Substyk – budżet obywatelski nie jest przewidziany w budżecie miasta i gminy na 2018
rok.
B. Białkowska – dodała, że Gmina wprowadziła tzw. inicjatywę lokalną, gdzie inwestycje
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prowadzone są przy współudziale mieszkańców. M.in. w wyniku inicjatywy ze strony
mieszkańców i przy partycypowaniu przez nich części kosztów, udało się zrealizować ul.
Cichą oraz łącznik pomiędzy ul. Błonie a ul. Prostą. W przyszłości planujemy stworzyć
budżet obywatelski, Radę Seniora i Radę Młodzieży.
Mieszkanka – mieszkańcy nowych ulic chcieliby mieć wszystkie inwestycje zrealizowane od
razu. Niestety muszą poczekać, ponieważ nawet najstarsze ulice na Osiedlu Leśnym do tej
pory nie mają np. utwardzonej ulicy.
Zwróciła się z pytaniem czy czujnik zamontowany na budynku UMiG pokazuje prawidłowy
poziom natężenia pola magnetycznego. Zawsze wyniki pomiarów są w normie. Tylko
dlaczego ta norma nie ma przełożenia na poziom zachorowalności mieszkańców naszej
Gminy na choroby nowotworowe ? Może potrzebna jest kontrola tego urządzenia, to sprawa
bardzo poważna.
T. Substyk - Czy mieszkańcy wyrażają zainteresowanie wybudowaniem na Osiedlu Leśnym
sieci ciepłowniczej ? Jeśli zapadłaby decyzja pozytywna wśród mieszkańców, to wówczas
Gmina musiałaby partycypować w kosztach wybudowania tej sieci. Z uwagi na ograniczone
środki w budżecie, jeśli zaszła by potrzeba pokrycia kosztów budowy, to należałoby
zrezygnować z innych inwestycji.
K. Firgolski – jeśli byłby to koszt w granicach 3.000 zł na rok, to wyraziłby chęć na
przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jeśli więcej, to nie będzie się opłacać. Tańsze okazałoby
się ogrzewanie gazowe.
Mieszkaniec – dodał, że odbyła się debata w Bydgoszczy z udziałem Prezesa KPEC – u,
który wyjaśnił, że wyprodukowanie 1 GJ energii jest najtańsze przy użyciu metod, które
stosuje KPEC, tańsze od ogrzewania gazowego, czy ogrzewania miałem węglowym.
K. Firgolski – Czy jest możliwe przeprowadzenie analizy kosztów, przyjmując, że wszyscy
mieszkańcy Osiedla Leśnego wyraziliby chęć przyłączenia do sieci ciepłowniczej ?
p. J. Bejtke - Dyrektor ds. sprzedaży Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. – jest możliwość opracowania planu wielkości obiektów jakie znajdują
sie na Osiedlu Leśnym do podłączenia i na tej podstawie wyliczyć koszty.
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T. Substyk – każdy z mieszkańców musiałby podać kubaturę swoich posesji, ponieważ
Gmina takich danych nie posiada.
B. Białkowska – można opracować ankietę wśród mieszkańców Osiedla Leśnego i zebrać w
ten sposób dane dot. wielkości powierzchni posesji.

M.

Zamorowski

–

Przewodniczący

RM

–

w

sprawie

smogu

zauważył,

że

najskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z nim są działania społeczne, wzajemna edukacja.
To, że Gmina wyda pieniądze na zakup czujników to oprócz tego, że dowiemy się
że są przekroczenia norm, to nic to nie zmieni. Warto za te pieniądze zrobić projekt na
budowę placu zabaw. Potrzebna jest zatem wspólna kontrola, zwracanie uwagi sąsiadom i
edukacja.
I nieważne jest jaki kolor ulotki właściciele otrzymali od p. Chęcińskiego, ale ważne jest to,
że mieszkańcy zaczęli się nad tym problemem zastanawiać.
Mieszkaniec – rozpoczynając akcję związaną ze smogiem spotkał się też z nieprzychylnymi
opiniami, co do prowadzonych działań. Wielu mieszkańców neguje podejmowane przez niego
działania. Mieszkańcy nie widzą problemu. Można rozmawiać z sąsiadami, jednak nie mamy
możliwości ich kontrolowania. A takie możliwości ma władza samorządowa. Mieszkańcy
obecni na zebraniu zauważyli problem i chcą wspólnie szukać rozwiązania i kompromisu,
jednak gro mieszkańców mieszkających na Osiedlu Leśnym, palących w piecach odpadami
nie widzi problemu, świadomie trują innych mieszkańców.
Przekroczenia norm o 2.000 %, odczytane z czujnika są wielkim problemem. Im więcej osób
będzie świadomych tego problemu tym jest większa szansa na to, że coś się zmieni w tym
temacie.
p. B. Kołota – opowiedziała się za zamontowaniem kilku czujników na osiedlu Leśnym,
dzięki temu mieszkańcy będą świadomi tego jak duże są przekroczenia norm stężania tych
pyłów i będzie możliwość podjęcia działań w walce z tym problemem.
S. Wrycza – Prezes ZGK Sp. z o.o. mieszkaniec OL – wyraził stanowczy sprzeciw co do
tego, aby publicznie obrażać osoby. Nie można wszystkich mierzyć jedną miarą. Wielu
mieszkańców pali w piecach tym na co ich stać, często palą opałem niskiej jakości. Dobrze,
że została podjęta inicjatywa, jednak dopóki nie zostanie podjęta uchwała „antyspomogowa”,
21

to nie ma podstaw prawnych do zmuszenia mieszkańców do wymiany pieców i palenia
lepszej jakości opałem. Nie zgodził się również z tym, że otrzymał żółtą kartkę.
Mieszkaniec – odnosząc się do wypowiedzi p. S. Wrycza wyjaśnił, że akcję przeprowadził w
pełni świadomie. Z uwagi, że rozniósł ok. 1000 ulotek, to mogły się zdarzyć pojedyncze
pomyłki w ocenie. Przeprosił, jeśli kogokolwiek uraził. Celem akcji było wywołanie dyskusji
i zauważenie problemu.
K. Firgolski - zaapelował o zamontowanie 2-3 czujników żeby uświadomić mieszkańcom jak
duży do problem. Czujniki te mogłyby być montowane w różnych miejscach na terenie
Gminy.
Było zorganizowane spotkanie w UMiG w sprawie zaprezentowania projektu dot. dotacji
zwrotnej do docieplania domów jednorodzinnych tzw. EKO - DOM, przedłużony do sierpnia
br. Zainteresowanie było znikome, uczestniczyły 3 osoby.
Większość domów na Osiedlu Leśnym wymaga termomodernizacji, dopiero później można
mówić o zmianie sposobu ogrzewania.
Mieszkaniec – ankiety dot. chęci przyłączenia się mieszkańców Osiedla Leśnego do sieci
ciepłowniczej powinny zostać rozniesione i zwrotnie zebrane przez ankietera od wszystkich
mieszkańców osobiście.
B. Białkowska – ogłoszenia o wszelkich organizowanych przez Gminę spotkaniach
publikowane są na stronie internetowej urzędu, a niebawem również na stronie facebook.
p. T. Nyc – zwrócił uwagę na ciągły problem psich odchodów na chodnikach i ulicach na
terenie miasta.
B. Białkowska – w tym zakresie Gmina prowadzi kontrole, ostrzega i poucza właścicieli
czworonogów. Problem stanowią psy biegające luzem. Faktem jest, że właściciele nie
sprzątają po swoich czworonogach. W tym zakresie też potrzebna jest szeroka edukacja.
Zebranie zakończono o godz. 20.45.
Protokołowała
Katarzyna Ciudzińska

Przewodniczący ZOL
Krzysztof Firgolski
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