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Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Ministrze ,

w dniu 11 września 2019 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła petycja    
 Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Regionu Gdańskiego „Solidarność” 
oddział Kościerzyna ( dalej: NSZZ „ Solidarność”), dotycząca długotrwale utrzymującego się fetoru 
w rejonie Kościerzyna - Gdańsk  -Wielki Klincz - Puc - Zielenin.

Ustalono, że w dniach od 28 sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r. w omawianym zakresie Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził kontrolę w wyniku, której nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości.

Odnosząc się do wniosku NSZZ „ Solidarność”, w zakresie zmiany przepisów, działając na podstawie 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 1 w załączeniu przekazuję przedmiotową petycję do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

       Z poważaniem

       Z up. Wojewody Pomorskiego
        Żaneta Jenta

         Dyrektor
   Wydziału Kontroli

Załącznik:
1. petycja NSZZ „Solidarność” O/ Kościerzyna z dnia 28.08.2019r. 

 
                                                                                                                                                  

1 t j.  Dz. U. z 2018r. poz.870
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L.dz./031/01/08/19 
Pan 
MarszałeR Sejmu RP 
Wojewoda Pomorski 
Marszałek W6j. Pomorskiego 
WIOŚ / 
Starosta Pow. Kościerskiego 

Szanowni Państwo, 

W okresie od 25 do 29 sierpnia 2019 r Kościerzyna a nawet Korne było „terroryzowane" 
smrodem - fetorem do takich granic, że nie można było otwierać okien a przebywanie na 
dworze było wręcz nie możliwe. Fetor ten popychany przez wiatr - docierał z rejonu pól przy 
skrzyżowaniu dróg Kościerzyna - Gdańsk - Wielki Klincz - Puc okolić Zielenina. Ktoś już 
wcześniej bo w różnych odstępach czasu od m - ca lipca cyklicznie wylewał nieczystości na 
okoliczne pola, a czuć było nawet w jadącym samochodzie co uniemożliwiało otwieranie szyb 
i trzeba było ten teren przejechać kolokwialnie ujmując na tzw. wdechu. 

Prawdopodobnie osoba ta która jest odpowiedzialna za ww. stan rzeczy posiada stosowne 
zgody (długoterminowe) na cykliczne wykonywanie tych czynności tzn. wylewanie 
nieczystości na swe grunty. 

Rozumiemy to, że aby coś urosło należy podłoże stosowanie przygotować - nawieźć i z tak 
przygotowanego pola zbierać plony - żywiąc - zarabiać i bogacić się./ 

Wiemy również to. że w Polskim prawodawstwie brak zdefiniowania ucicpliwości pod nazwą 
fetor - smród i odpowiednich uregulowań prawnych aby z taką uciążliwością walczyć -
korygować nią - pomniejszać bądź też likwidować ją. 

I jak się okazuje brak takich uregulowań można wykorzystać jako broń terrorystyczną 
uniemożliwiając funkcjonowanie nawet kilkadziesiąt tysięcznej rzeszy ludzi w różnym 
wieku. 

Wobec powyższego Rada Oddziału NSZZ „.Solidarność" w Kościerzynie zwraca się do 
organów ustawodawczych - wydających zgody - kontrolujących stan środowiska -
pozostałych aby zechciały naszym zdaniem nie odosobniony przypadek w Polsce, przemyśleć i 
możliwie jak najszybciej uregulować prawnie {powrót do tego aby w ciągu 24 h zaorywano 
teren na który wylewa się nieczystości - różne itp.j. zdefiniowania i uznania uciąiliwości 



pod nazwą smród - fetor jako wykroczenie, skorygowania wydawania zezwoleń i 
kontrolowania ich realizacji faktycznego - nie na papierze^, szybszego działania 
odpowiednich służb począwszy od samorządów lokalnych w górę, badania gruntów fha 
których wylewano ścieki^ na zawartość azotów w glebie na I h ^uwzględniając to, że jeżeli od 
momentu zgłoszenia do momentu pobrania próbki - padał deszcz, należy uwzględnić 
rozwodnienie tych prół)ek i związków w gruncie). 

Wnioskujemy również aby WIOS strażnik policja ocłirony środowiska, przeprowadził 
stosowne badania ww. gruntu na zawartość azotów czy nie przekroczono norm, 
uwzględniając to, że padał deszcz. 

Podstawa prawna naszego wystąpienia art. 8, inne, ustawy o Związkach Zawodowych 

Do wiadomości : 
1. Region Odański 
2. Tablicąógłoszeń, 
3. aa. / 

Z poważaniem 
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