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Stanowisko TPRŁ w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku Marii 

Van Es z dnia 03.01.2013r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 23.01.2013) w sprawie zwolnienia z 

zakazów określonych Art. 88l ust.1 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji: budowa sześciu 

zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy – stawy do produkcji ryb karpiowatych w ilości 

łącznej do 4,0 t/ha na działce nr 138/2 obręb Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lębork, powiat 

lęborski. 

 

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 24.01.2013 roku sygn. BKOP/OKI/71-06/01/2013IJ 

otrzymane w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia 8.02.2013r. na podstawie ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – organizacja 

pożytku publicznego, powołując się na cele statutowe oraz działając w poczuciu obowiązku 

występowania w imieniu i w interesie mieszkańców powiatu lęborskiego, a także w intencji 

poszanowania i ochrony naturalnego środowiska powiatu lęborskiego stanowiącego wspólne dobro 

zarówno mieszkańców powiatu, jak i wszystkich obywateli Polski wyraża stanowczy sprzeciw na 

odstępstwa od zapisów Art. 88l ust.1 ustawy Prawo wodne i prosi o oddalenia w całości wniosku 

Marii Van Es z dnia 03.01.2013r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 23.01.2013) w sprawie zwolnienia z 

zakazów określonych Art. 88l ust.1 ustawy Prawo wodne, dla inwestycji: budowa sześciu zbiorników 

wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy – stawy do produkcji ryb karpiowatych w ilości łącznej do 4,0 

t/ha na działce nr 138/2 obręb Chocielewko, gmina Nowa Wieś Lębork, powiat lęborski. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Wniosek Pani Marii Van Es o odstępstwo od zakazów art. 88l ust.1 Ustawy Prawo wodne 

wynika z zamiaru wykonania 6 zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy, co daje 

łączną powierzchnię do 9,0 ha. Należy zatem przyjąć, że obszar o powierzchni około 9,0 ha 

zostanie wyłączony z aktualnego obszaru zalewowego położonego w otulinie rzeki Łeby, w jej 

naturalnej pradolinie.  

W ocenie Towarzystwa działanie polegające na ograniczeniu powierzchni 

zalewowej o tak duży obszar będzie niosło negatywne skutki w przypadku występowania 

stanów wysokich rzeki lub powodzi. Ograniczenie obszaru zalewowego o obszar planowanej 
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inwestycji spowoduje jego niekontrolowane rozszerzenie o obszary do tej pory uznawane za 

niezalewowe, co w przypadku występowania zjawisk powodziowych może zagrażać mieniu i 

życiu ludzkiemu. 

2. Jako organizacja pożytku publicznego realizując cele statutowe występujemy w interesie 

mieszkańców powiatu lęborskiego z troską o bezpieczeństwo mieszkańców, ochronę 

dziedzictwa przyrodniczego i ochronę mienia. 

 Inwestycję polegającą na wykonaniu 6 zbiorników wodnych o powierzchni do 1,5 ha każdy, 

należy zatem rozpatrywać z nierozłącznym weryfikowaniem jej interesu społecznego, wpływu 

na środowisko, ogólnej wartości społeczno-gospodarczej i wynikających z jej realizacji 

konsekwencji. W naszej ocenie skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie sprzeciw społeczny 

wynikający ze zwiększonego zagrożenia powodziowego mieszkańców powiatu lęborskiego, 

niezadowolenie i protesty związane z niszczeniem środowiska naturalnego Pradoliny Rzeki 

Łeby: siedlisk chronionych zwierząt, stanowisk chronionych roślin, bezcennych złóż torfu 

występującego w pradolinie, związane z tym ograniczenie zdolności naturalnej retencji w 

pradolinie rzecznej. Zwiększone zostanie zagrożenie katastrofą ekologiczną przez 

zanieczyszczenie wodami poprodukcyjnymi ze stawów karpiowych wód rzeki Łeby na odcinku 

pozbawionej samooczyszczania cofki, a w konsekwencji negatywne istotne oddziaływanie na 

obszar „Natura 2000” PLH220023 Ostoja Słowińska leżący na terenie Słowińskiego Parku 

Narodowego.  

Budowa stawów karpiowych na terenie o tak dużym ryzyku powodziowym, w 

środowisku w którym hodowla karpia jest ekonomicznie i ichtiologicznie nieuzasadniona 

(północ polski i niskie średnie temperatury roczne, torfowe wody o kwaśnym pH, olbrzymie 

nakłady finansowe na wykonanie do 9 ha stawów, niemożliwe do zamortyzowania z 

funkcjonowania planowanej hodowli) jest realizacją wąskiego, partykularnego i rodzącego 

wątpliwości „interesu” wnioskującego, co w ogólnym bilansie nie powinno i nie może 

stanowić przesłanki do zwolnienia wnioskującego z zapisów Art. 88l ust.1 Ustawy Prawo 

wodne. 

 

3. Istotnym zagrożeniem, którego nie można pominąć jest także zgromadzenie dużej ilości wody 

zanieczyszczonej w wyniku produkcji karpi w pobliżu cofki wywołanej przez jaz na rzece Łebie 

w miejscowości Chocielewko. W przypadku występowania stanów powodziowych, bądź 

naruszenia skarp brzegowych przez licznie zasiedlające te tereny bobry europejskie* możemy 

mieć do czynienia z niekontrolowanym spływem wód poprodukcyjnych ze stawów do rzeki 

Łeby, zanieczyszczeniem rzeki wodami poprodukcyjnymi, przedostaniem się 

niekontrolowanej ilości gatunku inwazyjnego dla rzeki Łeby – karpia, do obwodu rybackiego 

nr 3 rzeki Łeby, co będzie skutkowało uzasadnionymi roszczeniami o odszkodowania zarówno 

ze strony użytkownika rybackiego, jak i prowadzącego działalność gospodarczą w odległości 

kilkuset metrów od planowanych stawów właściciela hodowli pstrągów oraz właścicieli 

nieruchomości potencjalnie zagrożonych podtopieniami. 

 

*Bóbr europejski Castor fiber – jest chroniony niżej wymienionymi aktami prawnymi: Konwencją berneńską, Dyrektywą 

Siedliskową „92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory - Załącznik II i IV”, Czerwoną 

Księgą Gatunków Zagrożonych IUCN, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

http://www.wiki.leba.eu/doku.php?id=plh220023_ostoja_slowinska
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4. Kolejnym negatywnym skutkiem wykonania 6 stawów o powierzchni łącznej do 9,0 Ha będzie 

wydobycie olbrzymiej ilości torfu znajdującego się w pradolinie rzeki Łeby i znaczące 

zachwianie właściwości retencyjnych doliny oraz nieodwracalne zniszczenie występującego w 

niej delikatnego ekosystemu wodnego, skutkującego zwiększonym zagrożeniem 

powodziowym zarówno przyległych, jak i położonych poniżej terenu inwestycji.  Uważamy, że 

wydanie zezwolenia na wykonanie stawów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łeby, które w 

tak istotny sposób będzie oddziaływało zarówno na rzekę jak i jej pradolinę będzie 

stanowiło rażące naruszenie Ramowej Dyrektywy Wodnej, to jest Dyrektywy 2000/60/WE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

          Marcin Kostuch 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe w Lęborku 

2. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska 

3. ZO PZW w Słupsku 

4. Pan Jacek Juchniewicz 

5. Wędkarski Świat 

6. WWF Polska 

7. Klub Przyrodników 


