
     Na wniosek i koszt Gminy Bydgoszcz, ustanowiono w dniu 19.08.1997r. Strefę Ochronną
Powierzchniowego Ujęcia  Wody „Czyżkówko”  dla  m.  Bydgoszczy.  W oparciu  o  ustanowiony przez
Wojewodę  Bydgoskiego  z  dnia  14.06.1991  Park  Krajobrazowy  Zalewu  Koronowskiego,  w  którym
zlokalizowane  są  dzielnice  gminy  Bydgoszcz-  Smukała,  Opławiec,  Janowo,  Piaski  oraz  Czyżkówko
(ROŚ-oś-X-6210/1381/11/970) wprowadzono znaczną ilość ograniczeń dla mieszkańców tych dzielnic.
Nakazy te związane są miedzy innymi z postanowieniami zawartymi w Studium Uwarunkowań dla
Miasta Bydgoszczy oraz w planach miejscowych. Dotyczą tworzenia działek, parceli oraz stosownej
proporcji  zabudowy  na  tych  terenach  nawiązując  do  zabudowy  rezydencjonalnej.  Preferowana
powierzchnia działki wynosi od 1500-7000 m2 z zachowaniem proporcji 70% roślinności w stosunku
do 30% zabudowy powierzchni. Dzielnice te razem z Lasem Gdańskim dają Bydgoszczy bardzo wysoką
lokatę w skali ogólnopolskiej dotyczącej zielonych miast. W związku z tym polityka gminy Bydgoszcz,
nie tylko winna zmierzać w kierunku utrzymania tych walorów dzielnic, ale powinna jeszcze bardziej
dbać  o  ich  niepowtarzalny  charakter.  Działając  według  tych  wytycznych,  Rada  Miasta  w  2014r.
Uchwałą nr IV/21/14 z dnia 30.12.2014 wprowadziła dofinansowania związane z programem KAWKA,
które między innymi miały zmniejszyć emisję pyłów ze spalania paliw stałych na obszarze miasta.
Kontynuując zadanie, Gmina Bydgoszcz na podstawie Ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji Dz. u. z
2015r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami, podjęła Uchwałę nr XXXVII/734/16 z dnia 30.11.2016 o
ustanowieniu  „Terenów  zdegradowanych  i  rewitalizacji  na  terenie  Bydgoszczy”.  Z  załączników  tej
Uchwały  wynika,  iż  dzielnice  Smukała,  Oplawiec  i  Janowo  zostały  zaliczone  do  tych  terenów.
Konkludując, konieczna jest rewitalizacja tych dzielnic poprzez rożne działania samej gminy Bydgoszcz
jak i  organów miasta oraz instytucji  (w tym prywatnych) mogących zatrzymać dalszą degradację i
poprawić  warunki  środowiskowe terenu.  Wychodząc  naprzeciw problemom związanym z  ochroną
środowiska naturalnego oraz z występującym coraz częściej problemem smogu na terenie miasta,
mieszkańcy osiedla Smukała, Opławiec i Janowo w 2015r. zwrócili się do przedsiębiorstwa PGN i G z
wnioskiem o gazyfikację w tych dzielnicach. W 2017r. oddany został projekt techniczny opracowany
przez PGN i G z gotowością przystąpienia do inwestycji gazyfikacji 2/3 osiedla. W tym samym roku
mieszkańcy złożyli kolejne 50. wniosków wynikających z chęci skorzystania, z odbioru tego nośnika
energii jako sposobu ogrzewania domu, jednocześnie umożliwiając spółce PGN i G projektowanie sieci
dla pozostałej części osiedla. W tym miesiącu prowadzone są przez urzędników gminy Bydgoszcz oraz
inne podmioty  gospodarcze,  panele  dyskusyjne mające na celu  uświadomienie  Bydgoszczan jakie
zabójcze  skutki  niesie  smog  powstający  między  innymi  ze  spalania  paliw  stałych.  Zachęcając  tym
samym nas do wymiany starych pieców węglowych na inne oraz do korzystania z dofinansowania na
ten cel, co w efekcie ma wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
I  tu pojawia się zasadniczy problem. Pan Prezydent Bydgoszczy na Sesji  R.M. w dniu 24.01.2018r.
minął  się  z faktem twierdząc iż  PGN i  G nie chce przystąpić  do Inwestycji  związanej z  globalnym
zaopatrzeniem mieszkańców Strefy Ochronnej w gaz ziemny. Rada Osiedla, która od ponad dwóch lat
stara  się  o  gazyfikację  dzielnic,  weryfikowała  słowa  wypowiedziane  przez  Prezydenta  Miasta
Bydgoszczy  u  Prezesa  PGN  i  G,  który  temu  zaprzecza.  Wykonanie  inwestycji  uzależnione  jest  od
kosztów, typowych, które winien ponieść inwestor podczas tej budowy, na które jest przygotowany i
je  akceptuje a nie wygórowanych, zaporowych warunków, które stawia Prezydent Miasta.  W tym
jednego całkowicie niezgodnego z przepisami prawa. Takie warunki stawiają pod znakiem zapytania
realizację zadania z  powodu znacznego,  dodatkowego kosztu,  który ma ponieść inwestor podczas
wykonywania robót ziemnych.

Rada  Osiedla  zwraca  się  do  Rady  Miasta  o  pomoc  w  rozwiązaniu  tego  zupełnie  dla  nas
niezrozumiałego  stanowiska  Prezydenta  Miasta,  który  zamiast  wspierać  inicjatywę  oddolną
mieszkańców, wielokrotnie już deklarujących chęć zmiany ogrzewania na przyjazne dla środowiska
jakim jest gaz ziemny, uniemożliwia to. Należy również dodać iż gaz ziemny jest jedynym znacznie
tańszym od gazu z butli paliwem, które pozwoli na zmianę pieców na ekologiczne. Ze względu na
rygorystyczne przepisy dotyczące Strefy Ochronnej zakazane jest w niej używanie pieców opalanych
paliwem stałym, olejem opałowym czy pomp ciepła. To nie my jako społeczność ustanowiliśmy te
wszystkie prawne obwarowania. W innych gminach o podobnych wymaganiach stosuje się nawet
preferencyjne warunki opłat, podatków od nieruchomości lub inne rozwiązania. W naszej stosuje się
kwoty zaporowe nawet dla przedsiębiorstw państwowych.


