Kosakowo, 26.09.2016 r.

ul. Adm. J. Unruga 26
81-181 Gdynia
tel. 501-191-961
e-mail: poczta@kosakowo.info

KRS: 0000402124

Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
za pośrednictwem:
Starosty Puckiego
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Dot. decyzji budowlanej AB.6740.429.2016.RW

Odwołanie
Działając w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo jako
strona na podstawie Art. 28 kpa z tytułu społecznego obowiązku wynikającego
z Art. 304. § 1 kpk, niniejszym wnoszę odwołanie od decyzji AB.6740.429.2016.RW
w sprawie:
„Budowa ulicy Derdowskiego w miejscowości Kosakowo i Pogórze wraz z: budową
skrzyżowania z ul. Żeromskiego w miejscowości Kosakowo, budową ulicy
Kościuszki w miejscowości Pogórze, budową zjazdów na działki przyległe, budową
kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego, budową kanału
technologicznego, przebudową sieci wodociągowej oraz sieci teletechnicznej,
rozbiórką istniejącej - kolidującej infrastruktury drogowej”, na terenie działek: 118/4,
119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/11 (przed podziałem 133/5), 133/13 (po podziale
133/7), 133/8, 126/1 (po podziale 126), 125/1 (po podziale 125), 124/1 (po podziale
124) – obręb 221105_2.0004 Kosakowo oraz 212/6 (po podziale 212/1), 194/7 (po
podziale 194/2), 193/1, 195/26, 191/13 (po podziale 191/7), 191/17 (po podziale
191/8), 191/15 (po podziale 191/9), 192 – obręb 221105_2.0007 Pogórze,

w gminie Kosakowo” i wnoszę o wstrzymanie powyższej decyzji do czasu
dostarczenia prawidłowej dokumentacji przez inwestora.

Uzasadnienie
Pozwolenie budowlane wydane zostało na budowę drogi, ale i na „rozbiórkę
istniejącej - kolidującej infrastruktury drogowej”.
Załączona do sprawy dokumentacja nie zawiera na rysunkach projektu istniejącej
ścieżki rowerowej, która w całości leży w granicach terenu objętego wnioskiem
o realizacje inwestycji drogowej, a w szczególności nie zawiera dwóch odcinków o
łącznej długości ponad 600 m., które mają ulec rozbiórce.
Nie wykazanie w dokumentacji istniejącej ścieżki rowerowej, a w szczególności
dwóch odcinków, które mają podlegać rozbiórce, ma na celu ukrycie przestępstwa z
Art. 231. § 1 kk. tj. wybudowania ścieżki rowerowej niezgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz bez wymaganych badań
archeologicznych na terenach, przez które ona przebiega.
Pełna dokumentacja tzn. wraz z odcinkami ścieżki rowerowej, która będzie
zniszczona, w wyniku czego gmina została narażona na straty ponad 300 tys. zł.
posłuży jako dowód w tej sprawie.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w niedalekiej przyszłości projekt posłuży do
przeprowadzanego przetargu na budowę drogi, uzupełnienie dokumentacji w tym
zakresie jest niezbędne ze względu na prawidłową wycenę prac budowlanych oraz
rozbiórkowych.

Prezes Zarządu
…..........................
Henryk Palczewski

Załączniki:
1. Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo
Odwołanie złożono w 2 egzemplarzach.
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