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Szanowny Panie Dyrektorze,

Nawiązując do wniosku przesłanego do Pana w dniu 15.09.2019 roku o zamieszczenie, aktualizację

i rozpatrzenie Petycji złożonej w dniu 22.09.2019 roku w sprawie pełnej ochrony przed niszczeniem

i urbanizacją Górek Czechowskich oraz innych miejsc zielonych w Lublinie — przesyłam niniejsze

sprostowanie jego treści:

1. Przywołana przeze mnie decyzja administracyjna nr 1047/2019, wydana przez Prezydenta

Miasta Lublin spółce TBV Investment w obszarze Górek Czechowskich, na podstawie wniosku o

numerze AB-ID-II.6740.1.40.2019, nie jest warunkami zabudowy (WZ), a pozwoleniem na budowę.

2. W związku z brakiem informacji w publicznie dostępnym wykazie danych (PDWD) w EKOportal-u

o wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia lub decyzję o

braku potrzeby ich sporządzenia dla realizacji przedsięwzięcia zarejestrowanego pod numerem

1047/2019 i wydanego TBV Investment na podstawie wniosku o numerze AB-ID-II.6740.1.40.2019,

a zlokalizowanego w Górkach Czechowskich — wystąpiłem dzisiaj do Prezydenta Miasta Lublin o

udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z decyzją wydaną w ww. sprawie.

3. Podtrzymuję przekazaną dzisiaj telefonicznie prośbę o szczególne i osobiste Pana

zainteresowanie oraz nadzór nad tą sprawą w ramach kompetencji rozszerzonych nowelizacją

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Z uwagi na to, że wydane pozwolenie na budowę w Górkach Czechowskich łamie zapisy umowy

pomiędzy Gminą Lublin i TBV Investment, która stanowiła podstawę do zmiany SUiKZP dla tego

obszaru naszego miasta — zachodzi realne prawdopodobieństwo i ryzyko rozpoczęcia zabudowy

tego terenu metodą faktów dokonanych, bez zasięgania opinii i uzgodnień z kierowaną przez Pana

instytucją środowiskową.

5. Jako jeden z przedstawicieli szerokiego ruchu społecznego broniącego Górek Czechowskich jako 

enklawy bioróżnorodności, czystego powietrza i naturalnego klimatyzatora Lublina — obawiam się

możliwości powtórzenia scenariusza z budowy zamku w Stobnicy.

6. Opisana sytuacja wybiega znacznie poza ustalenia powołanej przez Pana Regionalnej Rady

Ochrony Przyrody, której wolą było zapoznanie się z wnioskami końcowymi miejskiego zespołu ds.

inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów, a następnie przyjęcie stanowiska ws. ochrony Górek

Czechowskich przed urbanizacją oraz zmiany ich przeznaczenia w SUiKZP.

Zapewniam Pana, że społecznicy nie zamierzają złożyć broni w sprawie obrony przed urbanizacją

Górek Czechowskich i innych miejsc zielonych (jeszcze) w Lublinie.
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Chcemy również wierzyć, że RDOŚ w Lublinie stanie po stronie ochrony środowiska naturalnego i

skutecznie dokona sanacji Górek Czechowskich jako lubelskiej enklawy bioróżnorodności, czystego

powietrza i naturalnego klimatyzatora terenów zurbanizowanych i miejskich wysp ciepła nie tylko

dla obecnych, ale również przyszłych pokoleń.

Z poważaniem,

Andrzej Filipowicz

LAS/POL/RDCP

koordynator petycji
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