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SKARGA
Niniejszym składam skargę na opieszałe działanie Departamentu Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednocześnie
żądam jednoznacznej odpowiedzi dlaczego Marszałek Województwa nie podjął
stosownych kroków w celu wyegzekwowania uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
przez PEWiK Sp. z o.o. na użytkowanie kanału odprowadzającego oczyszczone
ścieki z oczyszczalni ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej (w dalszej części pisma
nazywane: pozwoleniem).

UZASADNIENIE
W dniu 18.04.2017 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo
(SMGK) przesłało pismo opisujące zaistniałą sytuację braku pozwolenia. (Zał. nr 1)
Otrzymana w dniu 18.05.2017 r. odpowiedź zawierała informację, iż: „Tut.
Organ w trybie pilnym” rozpatrzy poruszona przez nas kwestie. (Zał. nr 2)
W związku z brakiem informacji o załatwieniu sprawy, w dniu 06.09.2017 r.
SMGK wystosowało pismo (Zał. nr 3), uzyskana odpowiedź w dniu 14.09.2017 r.
informowała o poczynieniu dalszych działań przez Urząd Marszałowski.(Zał. Nr 4)
Kolejne pismo z pytaniem o postęp w sprawie SMGK przesłało w dniu
30.10.2017 r. (Zał. nr 5), i otrzymało odpowiedź w dniu 13.11.2017 r. (Zał. nr 6)
Biorąc pod uwagę chronologię przesyłanych pism i ich zawartości można
wyciągnąć jedynie wniosek, że sprawa jest bagatelizowana i opóźniana z
premedytacja. Sprawa sprowadza się jedynie do stwierdzenia, że PEWiK Sp. z o.o.
nie posiada pozwolenia, co przedsiębiorstwo potwierdziło w mailu
z dnia 09.03.2017 r.(Zał. Nr 7) stwierdzeniem, iż kanał nie wymaga pozwolenia

wodnoprawnego.
W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, że kanał nie mający
uszczelnionego dna na pow. ok. 20 000 m² jest miejscem odprowadzania do gleby
oczyszczonych ścieków na co niezbędne jest posiadanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Uchwalony w dniu 8.06.2017 r. uchwałą Nr XL/58/2017 Rady Gminy
Kosakowo miejscowy plan dla kanału nakazuje przesyłanie oczyszczonych ścieków
w szczelnej rurze, co tym bardziej nakazuje wyegzekwowanie tego zapisu przez
Marszałka Województwa odpowiednim działaniem jakie przewidują przepisy w
sytuacji braku wymaganego ważnego pozwolenia wodnoprawnego.
Wobec powyższego skarga na opieszałość i lekceważenie mieszkańców przez
urzędników Urzędu Marszałkowskiego jest jak najbardziej zasadna.
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Załączniki:
1. Kopia pisma SMGK z dnia 18.04.2017 r.
2. Kopia pisma UM z dnia 18.05.2017 r.
3. Kopia pisma SMGK z dnia 06.09.2017 r.
4. Kopia pisma UM z dnia 14.09.2017 r.
5. Kopia pisma SMGK z dnia 30.10.2017 r.
6. Kopia pisma UM z dnia 30.11.2017 r.
7. Kopia maila PEWiK Sp. z o.o. z dnia 09.03.2017 r.

