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Gdańsk, 21 lutego 2017 r.

Szanowny Pan

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

Dot.: wszczęcia postępowań administracyjnych

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie .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, na podstawie art. 28, 29, 31 i 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz

art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w związku z zaistnieniem nowych

okolicznościami związanymi z dewastacją przyrody w Dolinie Radości w Gdańsku dokonanej

na przełomie marca i kwietnia 2015 r., w tym okoliczności stwierdzonych w:

1) decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z 10 listopada 2016 r., sygn.

akt SKO Gd/404116, stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta Gdańska

z 14 października 2015 r. (znak WŚ-I-6233.28.16.2015.BA) o "umorzeniu jako

bezprzedmiotowe postępowania wszczętego z urzędu w sprawie nielegalnego składowania

odpadów (piasku koloru ciemnożółtego) na terenie .działki m 2/9, obręb 009, przy

ul. Bytowskiej 5 - w Gdańsku",

2) decyzjach i postanowieniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 września

2016 r. stwierdzających wycięcie drzew w Dolinie Radości z rażącym naruszeniem prawa,

tj.:
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a) decyzji l.dz. DOZ-OAiK-660.1203.2015(KS-34/16);

b) decyzji l.dz. DOZ-OAiK-660.1204.2015(KS-30116);

c) postanowieniu l.dz. DOZ-OAiK-660.1206.2016 (KS-36/16);

d) postanowieniu l.dz. DOZ-OAiK-660.l205.2016 (KS-35116),

wnosi o wszczęcie odpowiednich postępowań administracyjnych, szczegółowe wyjaśnienie

spraw i wydanie decyzji w przedmiocie:

1) nieuprawnionego wydobycia gruzu i śmieci przez właściciela działek nr 2/7 i 2/9, przy

ul. Bytowskiej 5 i 5B w Dolinie Radości, w Gdańsku - na terenie, na który następnie

nawieziono i rozplantowano piasek (masy ziemne),

2) zakupu (pozyskania) i transportu piasku (mas ziemnych), który rozplantowano na terenie

wskazanych wyżej działek,

3) ustalenia linii brzegu Potoku Oliwskiego w obrębie wskazanej ul. Bytowskiej 5

i rozgraniczenia gruntów, w celu określenia zasięgu strefy 100 m prawnie wyłączonej

z zabudowy.

Uzasadnienie

Jak wynika z informacji medialnych, które załączamy, właściciel przedmiotowego

terenu ujawnił, że przed nawiezieniem i rozplantowaniem na nim piasku wykonał "sporo prac

porządkowych", w tym "wywiózł stamtąd osiem kontenerów gruzu i śmieci". Wydobywanie

tego "gruzu i śmieci" nie było uzgodnione ani z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym,

ani z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Zachodzi w związku

z tym przypuszczenie, że zastosowanie sprzętu mechanicznego w trakcie owych czynności

poważnie naruszyło substancję gruntu i doprowadziło do usunięcia ziemi rodzimej, która

została wytworzona podczas postępującej w ostatnich dwudziestu latach restauracji łęgu

olszowo-jesionowego. Wskazane jest również, by organ w toku postępowania sprawdził dokąd

właściciel terenu ten gruz i śmieci wywiózł.

W uzasadnieniu podnosi się ponadto, że w trakcie dotychczasowych postępowań nie

ustalono żadnych dokumentów księgowych, a w szczególności faktur/rachunków za

wspomniany piasek, faktur/rachunków za jego transport (na 110 ciężarówkach), jak też

odpowiednich zaświadczeń ze żwirowni, uprawniających do tego rodzaju sprzedaży towaru.
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W piśmie z 24 kwietnia 2015 r. (nr WŚ.III.6324.1.25.2015.MJ) podległego Panu

Wydziału Środowiska stwierdzono, że Potok Oliwski w obrębie nieruchomości przy

ul. Bytowskiej 5 w Gdańsku "nigdy nie posiadał prawnie usankcjonowanej linii brzegu".

W sposób naj zupełniej oczywisty nie oznacza to chyba, że ten wodny ciek naturalny (ujęty

w i.Atlasie podziału hydrograficznego Polski", pracy zbiorowej pod kierunkiem Haliny

Czarneckiej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska) żadnego

brzegu tam w ogóle nie ma. Nie oznacza to tym samym, że na prawnie wyłączonym

z zabudowy, praktycznie całym "terenie prywatnym" przylegającym do Potoku, w odległości

100 m od tego brzegu można całkowicie arbitralnie i samowolnie dokonywać jakichś robót

budowlanych oraz w jakikolwiek sposób ograniczać obywatelom swobodny dostęp do

publicznych wód płynących.

W związku z ponownym rozpatrywaniem sprawy nielegalnego składowania odpadów

w Dolinie Radości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (sygn. akt SKO

GD/4881116) kopią niniejszego pisma powiadamiamy to Kolegium o naszym wniosku.
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Załączniki:

1) kserokopia artykułu red. Jacka Wiercińskiego "Dolina Radości w prokuraturze ... "

z 161ipca 2015 r.,

2) kserokopia zeskanowanego artykułu red. Krzysztofa Koprowskiego "Spór o inwestycję

w Dolinie Radości ... " z 22 kwietnia 2015 r.

Otrzymują:

1) Adresat,

2) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (do sprawy sygn. akt SKO GD/4881116),

3) a/a,


