
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

W styczniu br. Nadleśnictwo Gdańsk zablokowało możliwość ruchu pojazdów na ul. Reja w Sopocie, za-

mykając należący do Lasów Państwowych szlaban na drodze. Droga leśna, tj. ul. Reja w Sopocie, stanowi 

własność Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk. Droga ta od 50 lat jako jedyny 

istniejący dojazd służyła m.in. działkowcom oraz mieszkańcom Sopotu (osiedle Leśna Polana). Z ogrodów 

działkowych, do których ul. Reja stanowi dojazd, może korzystać nawet kilka tysięcy działkowców będących 

głównie osobami w starszym wieku i z trudnościami w poruszaniu się. Osiedle Leśna Polana również jest 

zamieszkiwane w części przez osoby starsze. 

Miasto Sopot od lat prowadzi negocjacje z Nadleśnictwem Gdańsk w sprawie prawnego uregulowania sta-

tusu drogi (przejęcia jej na rzecz miasta). Jednak mimo wielu prób ze strony miasta, negocjacji i wymiany 

korespondencji wciąż nie udało się zawrzeć stosownego porozumienia. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-

sów Państwowych w Gdańsku publicznie zadeklarował nawet gotowość do nieodpłatnego przekazania drogi 

na rzecz Gminy Miasta Sopotu (TVP3 Gdańsk, 26 maja 2020 r.). Innym proponowanym przez miasto Sopot 

rozwiązaniem było m.in. wprowadzenie ograniczonego ruchu na drodze – zakaz nie dotyczyłby działkow-

ców, mieszkańców Leśnej Polany, pracowników leśnych, służb komunalnych i rowerzystów (szlaban pozo-

stałby otwarty). Znaki drogowe ograniczające ruch znalazły zastosowanie na wielu leśnych drogach nadle-

śnictwa. To tylko jedna z wielu propozycji oficjalnie wystosowywanych na przestrzeni lat przez miasto So-

pot. 

Każda z takich prób porozumienia kończy się brakiem akceptacji ze strony nadleśnictwa. Z kolei koszty 

dzierżawy zaproponowane przez nadleśnictwo są w ocenie miasta nieadekwatnie duże. Tymczasem Nadle-

śnictwo Gdańsk zdecydowało się na najbardziej drastyczne w skutkach rozwiązanie i zamknęło szlaban, tym 

samym uniemożliwiając ruch pojazdów na ul. Reja w Sopocie i całkowicie odcinając od jedynego dojazdu 

działkowców oraz mieszkańców. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje. 

1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w niniejszej sprawie?  

2. Czy ministerstwo włączy się w proces negocjacji pomiędzy miastem a nadleśnictwem? Jeśli tak, to kie-

dy, a jeśli nie, to z jakich powodów? 

3. Czy w ocenie ministerstwa możliwe jest bezpłatne przekazanie własności drogi na rzecz Gminy Miasta 

Sopotu ze względu na charakter i wysoką użyteczność publiczną drogi? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to 

z jakich powodów? 

4. Czy ministerstwo zaproponuje stronom inne, kompromisowe rozwiązania? Jeśli tak, to jakie, a jeśli nie, 

to z jakich powodów?  

5. Czy ministerstwo doprowadzi do otwarcia szlabanu, tak aby w związku z brakiem porozumienia nie by-

li poszkodowani m.in. mieszkańcy oraz działkowcy? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to z jakich powodów? 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 


