
Lublin, 2 maja 2017 roku

   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
    20-144 Lublin

       ul. Bazylianówka 46  

ZGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zgłaszam*:

x bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Rodzaj szkody, której dotyczy zagrożenie albo która miała miejsce*:
x szkoda w gatunkach chronionych
x szkoda w chronionych siedliskach przyrodniczych
x szkoda w powierzchni ziemi

Zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku
dotyczy środowiska jako dobra wspólnego*

x  TAK             NIE

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu zgłaszającego:
Andrzej Filipowicz, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowy

Adres zamieszkania albo adres siedziby zgłaszającego:

Data wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku:
Od dnia  29 kwietnia 2017 roku i trwa nadal

(Datę należy określić na tyle dokładnie, na ile to możliwe. Szczególnie istotne jest, czy zagrożenia lub szkody nie wystąpiły przed 30 IV 2007 r.)

Miejsce wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku:
Tereny  Górek Czechowskich w Lublinie, które znajdują się  w strefie ESOCh ustalonej 
dla Miasta Lublin. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przewidziało ten obszar jako użytki ekologiczne. W MPZP dla  tej części
Miasta Lublin ustalono „strefę ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych – K1”, 
a dla terenu i bezpośredniego sąsiedztwa planowanego land art ustalono funkcję  
prawnego rezerwatu florystyczno-krajobrazowego przyrody „Górki Czechowskie”, dla 
której wyznaczono jednocześnie strefę osłonową i ochronną.

(Województwo, gmina, możliwie dokładny opis lokalizacji – np. nr działki lub opisowo. Można dołączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją.)

Podmiot korzystający ze środowiska odpowiedzialny za wystąpienie bezpośredniego 
zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku (pole nieobowiązkowe):
TBV Investment Sp. z o.o. 

(Nazwa podmiotu, w miarę możliwości jego dane adresowe. Można wymienić kilka podmiotów, jeśli odpowiedzialnych jest więcej.)

Opis zgłaszanego bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku:
Planowane urządzenie land art,  będzie wiązać się z mechanicznym odspojeniem
gruntu, niszczeniem naturalnych siedlisk zinwentaryzowanej tam fauny, 
płoszeniem w okresie lęgowym gniazdujących tam i żerujących około 60 
gatunków  prawnie chronionego ptactwa, 38 gatunków motyli (w tym ściśle 
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chroniony modraszek arion i czerwończyk nieparek),  owadów zapylających np. 
trzmieli, objętego ścisłą ochroną chomika europejskiego). Niszczenie i wypieranie
obcymi zasiewami kilkudziesięciu gatunków roślin leczniczych, roślin 
miododajnych, ziół i innych gatunków flory, które stanowią pożywienie dla 
występującej i żerującej tam fauny. Obszar, na którym zrealizowany ma być land 
art stanowi ciągłość ekosystemu i wszelka w nim ingerencja będzie ściśle 
oddziaływać na pozostały i przyległy teren.

Załączniki (dokumentacja) potwierdzające wystąpienie bezpośredniego zagrożenia 
szkodą lub szkody w środowisku (nieobowiązkowe):

1. Publikacja w  internetowym wydaniu dziennika „Kurier Lubelski” z dnia 
29.04.2017 pt. „Na górkach czechowskich powstanie land art Jarosława Koziary” 
oraz załączone do publikacji zdjęcie. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Lublin z 2000 roku.
MPZP dla w/w obszaru z 2005 roku. Prognoza oddziaływania na środowisko 
zlecona przez Urzędu Miasta Lublin i opracowana do projektu Programu 
Rewitalizacji Miasta Lublin w latach 2017-2023, a uzupełniona i upubliczniona w 
miesiącu lutym 2017 roku.

3. Materiały określające walory środowiskowe, lokalizację, wykaz gatunkowy flory i 
fauny zinwentaryzowanej w w/w obszarze znajdują się w posiadaniu RDOŚ w 
Lublinie, która udostępniła je w dniu 28.06.2016 roku na wniosek składającego 
niniejsze zgłoszenie zagrożenia i szkody w środowisku.

4. Inne  opracowania ekofizjograficzne dla w/w obszaru wykonane w latach 
ubiegłych i roku bieżącym są w posiadaniu Urzędu Miasta Lublin, biura 
projektowego P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 
42, EKOID  ul. Łączna 3/40 40-236 Katowice,  Biurze Doradztwa Ekologicznego i 
Inwestycyjnego Sp. z o.o., w Warszawie, Echo Investment S.A. w Kielcach oraz 
aktualnego oficjalnego właściciela  terenów objętych ustaloną dla Miasta Lublin 
strefą ESOCh., firmy TBV Investment Sp. z .o.o , Urzędzie Miasta Lublin, 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Dziennikach Urzędowych 
Województwa Lubelskiego oraz opracowaniach branżowych i naukowych.

                                                                                  

                                                                                  Z poważaniem
                                                                                  Andrzej Filipowicz
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