
 

 
Siedziba: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk 
Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; tel.: 58 768 82 32, fax: 58 768 82 50 
e-mail: wosr@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl 

ISO 9001:2015 

Gdańsk, dnia …….. lutego 2018 r. 
WŚ-I.604.23.1.2018.BA 
 
 
 
 
 

        Pani 
        Małgorzata Olszewska 
        gover44@wp.pl 
 
 
 

Dotyczy: zgłoszenia z dnia 09.01.2018 w sprawie wysypiska śmieci na terenie 
Gdańsk Bysewo (wpływ do WŚ: 07.02.2018 r.). 

 
 
 W odpowiedzi na Pani zgłoszenie skierowane do Gdańskiego Zarządu Dróg  
i Zieleni w Gdańsku, Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje: 
 Od roku 2016 sprawą nielegalnego magazynowania odpadów na działce nr 486/5 
obręb 0024 Bysewo zajmuje się Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
w Gdańsku-Lipcach. Pomimo dwóch kontroli WIOŚ, w trakcie których potwierdzono 
zbieranie odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia i wydano zarządzenia 
pokontrolne obligujące do natychmiastowego zaprzestania zbierania odpadów, Pan 
Leszek Plotka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOLEŚ Zakład 
Usługowo-Budowlany Leszek Płotka, z siedzibą: 80-298 Gdańsk, ul. Maszynowa 2 nadal 
prowadził zbieranie w tym miejscu. 
 W dniu 17.07.2017 r. tut. Wydział wszczął z urzędu postępowanie 
administracyjne w sprawie nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów 
budowlanych i komunalnych na terenie ww. działki. Zawiadomienie z dnia 24.07.2017r. 
o wszczęciu postępowania przesłano dwukrotnie do firmy EKOLEŚ, ze względu  
na nieodbieranie poczty.  
 W dniu 26.10.2017 r. pracownicy tut. Wydziału przeprowadzili oględziny  
na przedmiotowym terenie. Pan Leszek Płotka - właściciel działki, mimo 
zawiadomienia, nie stawił się na oględziny działki. W trakcie oględzin stwierdzono,  
że od ostatniej wizji przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku 
Lipcach na terenie ww. działki przybyło odpadów.  
 Pismem z dnia 03.11.2017 r. na podstawie art. 10 KPA tut. Wydział zawiadomił 
właściciela przedmiotowej działki o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych  
i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem. 
 Pismem z dnia 07.11.2018 r. tut. Wydział poprosił Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku-Lipcach o podjęcie zdecydowanych działań 
mających na celu wyegzekwowanie nałożonych na firmę EKOLEŚ obowiązków  
w zakresie zaniechania zbierania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 
 Pismem z dnia 10.11.2017 r. Wydział Środowiska tut. Urzędu przesłał  
do Prokuratury Rejonowej Gdańsk zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez Pana Leszka Płotkę właściciela firmy EKOLEŚ Zakład Usługowo-
Budowlany Leszek Płotka, polegającego na nawiezieniu odpadów na teren 
niezabudowanej działki nr 486/5 obręb 0024 Bysewo, przy ul. Bysewskiej w Gdańsku, 
której jest właścicielem oraz wniósł o wszczęcie w tej sprawie postępowania 
przygotowawczego.  
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 Pismem z dnia 10.11.2017 r. Wydział Środowiska tut. Urzędu poprosił Komendę 
Miejską Policji w Gdańsku o kontrole pojazdów wjeżdżających na ww. teren w celu 
nakłonienia p. Leszka Płotki, do przerwania nielegalnego procederu zwożenia  
i magazynowania odpadów na działce nr 486/5 obręb 0024 Bysewo. 
 Wydział Środowiska prowadząc postępowanie administracyjne w ww. sprawie był 
już na etapie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z terenu ww. działki, ale 
mając informację o śmierci p. Leszka Płotki, musiał zawiesić postępowanie do czasu 
ustalenia spadkobierców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. W związku z powyższym 
Wydział zwrócił się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ XIII Wydział Cywilny z prośbą  
o powiadomienie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym 
Leszku Płotce. 
 Z uwagi na powyższe tut. Wydział pismem z dnia 03.01.2018 r. zgłosił  
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku fakt nawiezienia  
oraz nielegalnego magazynowania przez firmę EKOLEŚ ZUB Leszek Płotka na działce  
nr 486/5 obręb 0024 Bysewo – dużych ilości odpadów budowlanych i komunalnych 
wskazując zagrożenia dla tego terenu. Pismem z dnia 05 lutego 2018 tut. wydział 
poprosił Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku o wsparcie  
i stanowisko w powyższej sprawie. 
 W dniu 26.01.2018 r. Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa postanowieniem  
nr PR 2 Ds. 2454.2017 „umorzyła śledztwo w sprawie: składowania, w nieustalonym 
czasie – nie wcześniej niż od lipca 2015 roku i nie później niż do dnia 01 grudnia 2017 
roku w Gdańsku, na działce nr 486/5 obręb 0024 Bysewo przy ul. Bysewskiej, wbrew 
przepisom ustawy, przez właściciela firmy EKOLEŚ zakład Usługowo-Budowlany Leszek 
Płotka z siedzibą w Gdańsku, odpadów budowlanych i komunalnych w warunkach  
lub w sposób mogący zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne 
obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach- to jest o przestępstwo z art. 183 § 
1 kk wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego  
(na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk)”. Prokuratura wyjaśniła, że „czyn polegający  
na składowaniu odpadów nie wypełnia znamion czynu zabronionego, bowiem nie ma 
osoby, której można by przypisać winę i sprawstwo. Właściciel firmy EKOLEŚ  
i jednocześnie jedyna osoba decyzyjna a tym samym odpowiedzialna za działalność 
i funkcjonowanie składowiska czyli Leszek Płotka w dniu 01 grudnia 2017 roku zmarł, 
zatem zabrakło w tej sprawie podstawowego elementu w postaci osoby, której 
odpowiedzialność karną można rozpatrywać”. 
 Pismem z dnia 15.02.2018 r. tut. wydział zwrócił się do Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku celem rozpatrzenia zgłoszeń mieszkańców Gdańska pod kątem 
„naprawy zniszczonej ulicy Bysewskiej przy wysypisku, którą zniszczyły samochody  
z odpadami”. 
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Otrzymują: 

1. Pani Małgorzata Olszewska 
2. a/a. 


