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Interpelacja w sprawie sprawdzenia wykonalności projektu polegającego na 
budowie ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu jeziora Pile, wykonalności projektu 
polegającego na wykonaniu ścieżki rowerowo-pieszej z przystanku kolejowego w 

Silnowie do Silnowa Dolnego oraz w sprawie uregulowania sprawy terenu 

rekreacyjnego w Piławie.

Szanowna Pani Burmistrz

Północna strona jeziora Pile to m.in. trzy malowniczo położone miejscowości - 
Piława, Silnowo i Dąbrowica. Są to miejscowości, które mają swój niewątpliwy wkład 
w atrakcyjność turystyczną terenu gminy. Są to również miejscowości, w których 

osiedlają się na stale, osoby wybierające naszą gminę jako miejsce zamieszkania.
Od wielu lat istnieje koncepcja zagospodarowania j. Pile pod kątem sportowo- 

turystycznym, w której znalazły się również pomysły na uatrakcyjnienie w/w 

miejscowości, uatrakcyjnienie służące zarówno turystom, osobom sprowadzającym się 

jak również stałym mieszkańcom. Jeżeli chcemy myśleć o rozwoju naszej gminy, Gmina 

Borne Sulinowo jako gospodarz powinna zintensyfikować działania prowadzące do 

realizacji pomysłów zawartych w tej koncepcji.
W pierwszym etapie proponuję przeprowadzenie analizy wykonalności, nie 

„studium wykonalności" ze względu na koszt takiego opracowania, projektu 

polegającego na wykonaniu ścieżki spacerowej w działce jeziora Pile od parkingu 

położonego przy DK nr 20 do granicy terenu zabudowanego miejscowości Piława 

w kierunku miejscowości Silnowo. Działka jeziora Pile należy do Skarbu Państwa i jest 
w zarządzie PG Wody Polskie. W pierwszej kolejności należy wysłać zapytanie do w/w



instytucji w kwestii możliwości realizacji tego typu inwestycji i kosztu bądź też 

możliwości bezpłatnego udostępnienia przedmiotowego terenu. Należy też 

przeprowadzić analizę prawną zagadnienia w celu oparcia zapytania do PG Wody 

Polskie o konkretne przepisy prawa. Kolejne etapy będą zależały od wyniku działań 

podjętych w etapie pierwszym. Przeprowadzenie tego procesu pozwoli na 

zastosowanie identycznego trybu postępowania w przypadku woli urządzenia 

podobnych ścieżek w innych miejscach nad j. Pile.
Dodatkowo proszę o uregulowanie kwestii korzystania z terenu rekreacyjnego 

położonego na działkach 194 i 197/3 w Piławie. Teren ten jest wykorzystywany jako 

plaża, miejsce do wodowania jednostek pływających oraz boisko do siatkówki 
plażowej. Dotychczasowa sytuacja w tym miejscu odbiega od dzisiejszych standardów 

dlatego wnioskuję o ustawienie szlabanu wjazdowego i pobieranie opłaty za wjazd 
w celu wodowania jednostek, jak również za parkowanie przy założeniu wytyczenia 

miejsc parkingowych. Dodatkowo wnioskuję o urządzenie miejsca pod małą, sezonową 

gastronomię z przeznaczeniem pod przyczepę gastronomiczną/food truck.
Kolejnym projektem powiązanym z w/w jest pomysł na wykonanie ścieżki 

spacerowo/rowerowej od stacji kolejowej w Silnowie do Silnowa Dolnego. W części od 

stacji kolejowej do skrzyżowania z DK 20 jest to chodnik biegnący przy drodze 
powiatowej i drodze gminnej. O ile stan chodnika wzdłuż drogi powiatowej jest 
zadowalający to stan chodnika przy drodze gminnej pozostawia wiele do życzenia. Od 

kilku lat bezskutecznie wnoszę o ujęcie tej inwestycji w planach inwestycyjnych gminy. 
Uważam, że tego typu inwestycja pomogła by w budowaniu wizerunku naszej gminy 

jako miejsca przyjaznego turystom i mieszkańcom dlatego wnioskuję o przystąpienie 

do projektowania tej inwestycji.
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Załączniki:
1. Lista poparcia.


