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       Lębork, 25.02.2013r. 
 
 
 
 
 

Dyrektor Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Pani Halina Czarnecka 

 
 

 

 

 W związku z opublikowanym na stronie internetowej RZGW w Gdańsku  zaproszeniem do 

złożenia oferty na zadanie: „Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 

– 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”, Towarzystwo Przyjaciół 

Rzeki Łeby – Organizacja Pożytku Publicznego, działając na podstawie Art. 28 i 31 Ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz swojego Statutu wnosi, o: 

 

1. uznanie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby za stronę w realizowanym zadaniu pt. 

„Wariantowa koncepcja zabezpieczenia brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze 

wstępym raportem wpływu na środowisko przyrodnicze”. 

2. uzupełnienie danych zawartych w punkcie nr 4 zamówienia, określającym zakres zamawianej 

dokumentacji o: 

 obowiązkową opinię Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby w zakresie realizacji 

przedmiotowego zadania 

 zobowiązanie zleceniobiorcy zadania pt. „Wariantowa koncepcja zabezpieczenia 

brzegów rzeki Łeby w km 15+510 – 26+900 wraz ze wstępym raportem wpływu na 

środowisko przyrodnicze” do uzyskania zgody na zaprojektowane rozwiązania 

podmiotów opiniujących tj: Słowiński Park Narodowy, Urzędy Gmin, RDOŚ, Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych, PZW oraz Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby w celu 

wykluczenia konfliktów i sprzeczności w późniejszych etapach realizacji zadania. 
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Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – Organizacja Pożytku Publicznego, biorąc udział w pracach 

związanych z w/w, zadaniem zgodnie z profilem swojej statutowej działalności chciałoby wykorzystać 

swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania nowoczesnych technik zabezpieczania przed 

powodzią i rozwiązań projektowych stosowanych w ciekach wodnych przyjaznych społeczeństwu i 

środowisku. Nasz udział w pracach projektowych, będzie gwarantem ich realizacji w zgodzie z 

oczekiwaniami społeczeństwa oraz z korzyścią dla środowiska naturalnego. 

Wyrażamy ubolewanie nad faktem, iż po raz kolejny w tak ważnej dla mieszkańców powiatu 

lęborskiego inwestycji, niezwykle istotnej także z punktu widzenia ochrony środowiska nie jesteśmy 

informowani pisemnie, a o zamiarach zarządcy rzeki Łeby dowiadujemy się ze strony internetowej. 

 

 

Z poważaniem 

Marcin Kostuch 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. ZO PZW w Słupsku 

2. Słowiński Park Narodowy 

3. RDOŚ  

4. Klub Przyrodników 

5. WWF Polska 

6. Wędkarski Świat 


