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W odpowiedzi  na Państwa pismo z dnia 26 marca 2021r.  (data wpływu do tut Urzędu:

29.03.2021r.)  informujemy,  że  jesteśmy zaskoczeni  jego treścią  i  tonem. Formułowanie wobec

Gminy  oczekiwań  oraz  stawianie  warunków  w  sytuacji  braku  podjęcia  konkretnych działań,

związanych z budową alternatywnej drogi zwózki materiału bazaltowego z Kopalni Grabiszyce, jest

wielce zdumiewające.

Na etapie kampanii wyborczej a następnie na początku kadencji rzeczowo formułowałem

postulaty  mieszkańców  Smolnika  i  Leśnej,  co  do  zmniejszenia  uciążliwości  przejazdu  ciężkich

samochodów transportujących urobek z kopalni. W gromadzonej przez kilkanaście ostatnich lat

korespondencji  prowadzonej  z  Państwem w ostatnich dwóch latach w aktach sprawy przybyło

kilka  pism  oraz  protokołów.  Przez  cały  ten  czas  oczekiwaliśmy  z  Państwa  strony  podjęcia

konkretnych działań tj. rozpoczęcia budowy drogi alternatywnej, której trasa została wyznaczona

podczas  wizji  w  terenie  dokonanej  przez  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Leśnej,

przedstawiciela firmy PBW Inżynieria oraz Państwa (notatka z dnia 27.05.2019). Od tamtej pory

skierowaliśmy  do  Spółki  szereg  pism  z  zapytaniem  czy  w  przedmiotowej  sprawie  podjęto

konkretne działania i oczekiwaliśmy przedłożenia do tutejszego magistratu harmonogramu robót.

Niestety  żadnego  dokumentu  określającego  zakres  i  termin  realizacji  planowanych  prac  nie

otrzymaliśmy a widocznych działań z Państwa strony zabrakło.

Kierowanie w naszą stronę zarzutów o braku wiążących deklaracji w ramach partnerstwa

publiczno-prywatnego  jest  co  najmniej  nietaktowne.  Skoro  Gmina  przez  ok  1,5  roku
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uniemożliwiała Państwu podejmowanie skutecznych działań, dlaczego nie zwróciliście się do nas ze

stosownym wnioskiem? W piśmie z  dnia 28.10.2019r.  wskazaliście Państwo na trwające prace

projektowe związane ze  zmianą trasy transportu kruszywa.  Gdzie zatem jest  ten projekt? Jeśli

jedyną  przeszkodą  w  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  jest  udzielenie  Państwu  zgody  na

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, to ze swojej strony gwarantuję, że stosowne

dokumenty  przygotujemy  w kilka  dni.  Jeśli  rozwiązania  projektowe dla  trasy  alternatywnej  są

gotowe, to chcielibyśmy otrzymać do wglądu 1 egz dokumentacji. W związku z powyższym prosimy

o dostarczenie do tut. Urzędu tego dokumentu. Uważamy, że 17 miesięcy to wystarczający czas

aby takie opracowanie przygotować.

Z otrzymanego pisma wybrzmiewa jasno, że uzależniacie Państwo budowę drogi po nowej

trasie,  od  działań  Gminy  związanych  ze  zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego oraz wyznaczeniem połączenia drogowego umożliwiającego transport urobku ze

złoża w Miłoszowie do istniejącego zakładu w Grabiszycach Średnich. Ponownie informujemy, że

do czasu podjęcia przez Państwa konkretnych działań, nie ma na to naszej zgody. Wykonanie drogi

technicznej w pasie dawnego transportu wagonikami, na działce, którą gmina 17 miesięcy temu

zadeklarowała  Państwu  udostępnić,  to  zadanie,  które  można  wykonać  w  kilka  miesięcy  przy

faktycznych chęciach i minimum dobrej woli. Takiego konkretnego działania Państwo jednak nie

wykonali. A sądząc z ostatniego pisma nadal wolicie działać w sposób znany mieszkańcom gminy

od  ponad  dekady  –  poprzez  puste  obietnice,  zwlekanie,  mnożenie  przeszkód  i  unikanie

odpowiedzialności.

Deklaracja wykonania remontu drogi gminnej, w celu kontynuacji zwózki urobku tą samą

trasą, nie wchodzi w grę. Przed kilkoma laty (2013 r.) opracowali Państwo dokumentację i należało

wówczas taki remont wykonać. Minęła kadencja kolejnego Burmistrza i nic nie wydarzyło się w tej

sprawie.  Mój  poprzednik  także  monitował  o  wykonanie  remontu  drogi.  Czy  wówczas  Gmina

również była przeszkodą dla zrealizowania tej inwestycji?

Aktualnie na moim biurku leży pozew o zapłatę  kilkuset  tysięcy złotych na rzecz osoby

fizycznej zamieszkującej w sąsiedztwie drogi gminnej (działka nr 265/1 oraz 265/2),  z której de

facto Państwo korzystają. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych. Przez wiele

lat włodarze Leśnej kierowali do Państwa bardzo czytelne sygnały. Wobec powyższego aktualnie

zamierzamy  rozmawiać  tylko  i  wyłącznie  o  terminie  rozpoczęcia  budowy  nowej  drogi

z włączeniem do drogi wojewódzkiej w Smolniku (po działkach gminnych nr 434, 211 i 89/17

obręb Smolnik) a nie o remoncie po aktualnej trasie.  Taka możliwość zniwelowania problemu
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uciążliwości  jest  już  za  nami.  Nie  wykorzystali  Państwo  szansy,  a  takie  rozwiązanie  byłoby

satysfakcjonujące  dla  moich  poprzedników.  Aktualnie,  nie  widzimy  możliwość  kontynuowania

zwózki  aktualną trasą,  co zostało dobitnie powiedziane podczas spotkania w dniu 15.11.2019r.

I zaprotokołowane.  Działania jakie wskazali  Państwo w swoim ostatnim piśmie powinny zostać

zakończone inwestycją, o której wspominamy powyżej. Z działań wykonanych w roku 2011 nie ma

nawet  śladu  (dosłownie  –  myślimy  tu  o  70  mb  nawierzchni  asfaltowej,  której  niewielka

powierzchnia zalega pod zwałami błota). Po 10-ciu latach, powoływanie się na te działania są dla

nas niepoważne z Państwa strony. Nadmieniamy, że deklaracja wykonania naprawy nawierzchni

asfaltowej przy zjeździe na bocznicę kolejową jest dla nas oczywistą konsekwencją jej użytkowania

niemal wyłącznie przez samochody przewożące urobek.

Fakt, iż nie doszło do spotkania (przypominamy: dwukrotnie odwołanego przez Państwa)

jest konsekwencją braku widocznych działań z Państwa strony. Nie zależy nam już na stworzeniu

kolejnego  protokołu/notatki  i  wpięcia  do  segregatora.  Nie  widzimy  możliwości  przedłużania

trwającego od lat tworzenia nowych dokumentów, za którymi nie idą realne działania niwelujące

niezadowolenie społeczne. Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, w tym roku podejmiemy działania

inwestycyjne  w  obrębie  publicznej  drogi  gminnej  i  będziemy  przywracać  tę  drogę  ruchowi

turystycznemu. Aktualnie rozpoczynamy procedurę zmiany organizacji ruchu, aby latem tego roku

wprowadzić  ograniczenia  tonażu  pojazdów  poruszających  się  po  niej.  Uważamy,  że  na  dzień

dzisiejszy jest to jedyna szansa na realne zmniejszenie uciążliwości, jaka towarzyszą mieszkańcom

Leśnej i Smolnika od lat. 

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej

      /podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:
Monika Pawlińska
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
pok. nr 21,  ul. Elizy Orzeszkowej 11b(1 piętro)
 tel. 75 724 20 56 wew.50
e-mail: m.pawlinska@lesna.pl
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