
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura zwrócili się z prośbą o pomoc mieszkańcy Kopalina (wieś w województwie pomorskim, 

w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo), którzy są zbulwersowani sposobem realizacji inwestycji 

drogowej w ich miejscowości. Chodzi o drogę leśną, która prowadzi przez las przy Jeziorze Kopalińskim 

i dochodzi do plaży. Dzisiaj jest to szlak pieszo-rowerowy długości ok. 2 km i szerokości nie większej niż 

3 m, po którym od ponad 20 lat nie można jeździć samochodem. Projekt przeprowadzenia w tym miejscu 

drogi dla samochodów powstał w lecie ubiegłego roku. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym 

został on ostro skrytykowany. Zyskał jednak akceptację władz gminy, która boryka się z ogromnymi proble-

mami finansowymi – droga miała uzyskać zewnętrzne finansowanie.  

Stworzono projekt „Rozwiązanie problemów komunikacyjnych pasa nadmorskiego gminy Choczewo”, 

który zakłada dojazd z Lubiatowa na plażę drogą jednokierunkową i powrót tą właśnie leśną drogą do Kopa-

lina. Droga z Lubiatowa jest drogą gruntową, na której od dawna był dopuszczony ruch samochodowy, na-

tomiast drogi z plaży do Kopalina fizycznie nie ma. Nie przewiduje jej plan zagospodarowania terenu, prze-

biegałaby przez obszar chronionego krajobrazu i częściowo przez teren objęty ochroną archeologiczną z po-

wodu obecności zabytkowych kurhanów. Aby ją wybudować, trzeba usunąć kilkaset drzew (zostały już wy-

cięte), prace powinny być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a póki co w pobliżu zabyt-

kowych kurhanów pracownicy leśni palą ogniska. W sprawie budowy tej drogi nadleśnictwo współpracuje 

z wójtem gminy na podstawie uchwały XXXI/181/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 31 sierpnia 2016 r. Po-

rozumienie przewiduje partycypację gminy w kosztach budowy. Koszt budowy odcinka drogi to zgodnie 

z dokumentacją przetargową 2.006.502,07 zł. 

5 kwietnia 2017 r. ogłoszony został przetarg (nr 59210) na budowę, wykonawca został wyłoniony 20 

kwietnia 2017 r. Ma zbudować drogę do końca czerwca br. Nadleśnictwo nie starało się o pozwolenie na 

budowę, uważa że nie jest mu ono potrzebne, gdyż przedmiotowa droga leży na terenie Lasów Państwowych, 

złożyło jedynie zawiadomienie do starostwa powiatowego o przebudowie drogi. Wójt natomiast najpierw 

złożył do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska wniosek o wydanie środowiskowych warunków zabudo-

wy, a następnie wniosek ten wycofał. Nikt nie określił natężenia ruchu na nowej drodze ani jej wpływu na 

środowisko. 

Mieszkańcy uważają, że przy planowaniu budowy nie przestrzegano wszystkich przepisów prawa przewi-

dzianych w takich przypadkach. Proszę Pana Ministra o przyjrzenie się tej sprawie, szczególnie ze względu 

na to, że budowa odbywa się na terenach cennych środowiskowo, obejmujących obszar lasów chronionych. 

Wątpliwości budzi także pośpiech, z jakim wyłoniono wykonawcę. W trosce o wspólne dobro, jakim są uni-

kalne krajobrazy naszego Wybrzeża, proszę Pana Ministra o odpowiedź, po przyjrzeniu się sprawie, czy 

w ocenie ministerstwa wszelkie procedury przewidziane w takich sytuacjach zostały należycie wykonane. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 
 


