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Gdańsk, dnia 14 grudnia 2016 r.URZĄD MIEJSKI w Gdańsku
WPŁYNĘŁO

2016 -12- 2--0
Szanowny Pan
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Dotyczy: nielegalnego wysypania odpadów i bezprawnej wycinki drzew w Dolinie Radości
ulicy Bytowskiej SB w Gdańsku

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski w Gdańsku, którego statutowym
celem jest ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin i
ochrona całego dziedzictwa przyrodniczego, a także ochrona krajobrazu naturalnego, w
związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Sygn. akt SKO
Gd/404/16 z 10 listopada 2016 r. stwierdzająca nieważność decyzji Prezydenta Miasta
Gdańska z 14 października 2015 r. znak WŚ -I-6233.28.16.2015.BA z dnia 14.10.2015 r. [o
"umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania wszczętego z urzędu w sprawie
nielegalnego składowania odpadów (piasku koloru ciemnożółtego) na terenie działki nr 2/9,
obręb 009, przy ul. Bytowskiej 5 - w Gdańsku."] zwraca się do Pana Prezydenta o jak
naj szybsze dokończenie postępowania w sprawie nielegalnego nawiezienia odpadów i
doprowadzeniu do naliczenia kar za składowanie w Dolinie Radości na terenie posesji przy
ulicy Bytowskiej 5B w Gdańsku.

Polski Klubu Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, będąc stroną w postępowaniu
razem z RDOŚ w Gdańsku, zwraca uwagę, że ww. decyzja Pana Prezydenta Miasta Gdańska
bardzo utrudniała Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w postępowaniu w
sprawie szkody w środowisku, albowiem zgodnie z artykułem 24a ustawy szkodowej należało
w pierwszej kolejności doprowadzić do usunięcia odpadów przez organ administracji
publicznej. Organem administracji publicznej, zobowiązanym do podjęcia działań z urzędu
na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze Zffi.- dalej ustawą o odpadach) jest w tym przypadku Prezydent Miasta Gdańska.

Chcielibyśmy także zaznaczyć istotną wagę jaką posiadała unieważniona przez
Samorządowe Kolegium Odwoławczego decyzja Prezydenta Miasta Gdańska. Otóż
legitymujący się nim właściciel terenu w Dolinie Radości przedkładał je przed innymi
organami administracji i sądem, twierdząc, że nie przekroczył w Dolinie Radości żadnych
norm prawnych. Inne organy administracji podejmując kolejne decyzje z uwzględnieniem
decyzji Prezydenta Miasta zostały wprowadzone w błąd co do legalności przekształceń na
terenie nieruchomości. W obecnym stanie prawnym powinny ulec weryfikacji decyzje
wydane przez kolejne Urzędy.
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Dlatego też prosimy o jak najszybsze wyegzekwowanie usunięcia nawiezionego piasku.
Według informacji uzyskanych w wyniku wizji lokalnych przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Gdańsku (w której to sprawie Doliny Radości Polski Klub
Ekologiczny w Gdańsku jest stroną w postępowaniu) nawieziony i rozplantowany obcy
materiał mineralny (piasek żwirowy) znajduje się na działce nr ewidencyjny 2/9 obręb 009
Gdańsk, na powierzchni 3974,0 metrów kwadratowych, w granicach obszaru wyznaczonego
przez współrzędne geograficzne:
1. 54° 23' 45,116" N 18° 31' 7,308" E
2.54° 23' 44,102" N 18° 31' 2,243" E
3.54° 23' 45,361" N 18° 31' 1,523" E
4.54° 23' 46,385" N 18° 31' 6,565" E

oraz na działce nr ewidencyjny 2/7obręb 009 Gdańsk, na powierzchni 3520,00 metrów
kwadratowych, w granicach obszaru wyznaczonego przez współrzędne geograficzne:
1. 54° 23' 46,878" N 18° 31' 6,661" E
2.54° 23' 47,179" N 18° 31' 7,049" E
3.54° 23' 47,748" N 18° 31' 7,763" E
4.54° 23' 47,127" N 18° 31' 9,100" E
5.54° 23' 47,500" N 18° 31' 10,165" E
6.54° 23' 45,628" N 18° 31' 10,119" E
7.54° 23' 45,154" N 18° 31' 7,500" E

Usuwanie piasku powinno wykonywać się warstwowo z wyłączeniem użycia sprzętu
mechanicznego, tak aby nie spowodować zniszczenia warstwy naturalnej gleby (napływowej
aluwialnej) w łęgu olszowym wraz z znajdującym się w niej banku nasion (diaspor) typowych
roślin dla tego siedliska.

Panie Prezydencie,

sprawa zniszczeń w Dolinie Radości nie dotyczy tylko wysypania piasku bez żadnych
pozwoleń, ale wiąże się z wycinką drzew dokonanych z rażącym naruszeniem prawa.

W tej sprawie przesyłamy dwa postanowienia i dwie decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 17 września br., podpisane przez Panią Magdalenę Gawin, Generalnego
Konserwatora Zabytków. Z treści ww. decyzji i postanowień jednoznacznie wynika, że
wycinki drzew wykonane do kwietnia 2015 roku przez właścicieli posesji w Dolinie Radości
przy ulicy Bytowskiej 5A w Gdańsku na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, także
będącej na obszarze urbanistycznym Starej Oliwy wpisanej wraz z zespołem Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków (pozostającym w jurysdykcji Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zostały wykonane nielegalnie.

Podobnie jak w przypadku ww. decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie odpadów,
unieważnionej przez SKO w Gdańsku, pragniemy zaznaczyć istotną wagę jaką posiadały
uchylone przez Ministra Kultury decyzje i postanowienia Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Otóż legitymujący się nimi właściciel terenu przedkładał je przed
innymi organami administracji twierdząc, że ma zgodę organu konserwatorskiego na
podejmowane czynności na terenie nieruchomości. Inne organy administracyjne, ~ ~ J~~



Urząd, podejmując kolejne decyzje z uwzględnieniem decyzji PWKZ zostały wprowadzone
w błąd co do legalności przekształceń na terenie nieruchomości.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorskie w Gdańsku spodziewa się, że Pan
Prezydent wystąpi do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zajęcie
stanowiska w sprawie tego co się dzieje przy Bytowskiej 5b, szczególnie że należałoby
nałożyć kary na właściciela terenu za wycinkę drzew bez wymaganej zgody i to jest
kompetencja PWKZ

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski będzie prowadził swoje działania
dalej, tak aby uzyskać efekt w postaci usunięcia szkód w przyrodzie w Dolinie Radości.

/l.c łK?chańczyk
. '/lA,~
sp~PKEOW-P

zo":" ~'d.-V' 'e/UĄ' ~;J _
~o~

Prezes KE OW-P

Dr Tomasz Rozwadowski

Załączniki:

1. Zeskanowana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Sygn. akt
SKO Gd/404116 z 10 listopada 2016 r
2. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego L dz. DOZ-OAiK-
660.l203.20l5(KS-34116) z dnia 17 września 2016 r.;
3. Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego L dz. DOZ-OAiK-
660.l204.20l5(KS-30/l6) z dnia 17 września 2016 r.;
4. Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego L dz. DOZ-OAiK-
660.l206.2016(KS-36/l6) z dnia 17 września 2016 r.;
5. Postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego L dz. DOZ-OAiK-
660.l205.2016(KS-35/l6) z dnia 17 września 2016 r.
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