STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU
STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (w likwidacji)
Stowarzyszenie Zielony Białystok
Fundacja Towarzystwo Ulepszania Świata
SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. 85 66 11 434
BIURO: ul. Rumiankowa 14/41, 15-665 BIAŁYSTOK
"ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH" kom. PLAY 791 242 24
EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI
ROWEROWE-TRANSPORT-OCHRONA
PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO-ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKACYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO
e-mail: fzbialystok@wp.pl fzbialystok@gmail.com strony internetowe www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl
www.vege.bo.pl
www.antykoncepcja-zwierzat.bo.pl
www.ekoharacze.bo.pl
www.wojna-o-rope.bo.pl
www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.lipowa.bo.pl www.bstok.fora.pl

BIAŁYSTOK 07.05.2014 r.

za pośrednictwem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
biuro.bialystok@bialystok.rdos.gov.pl
DO: GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-950 WARSZAWA
Ministerstwo Środowiska Departament Zrównoważonego Rozwoju ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
marek.blachnio@mos.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6, 00-950 Warszawa
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RPO ul. Poleska 89,
15-874 Białystok informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl, sekretariat.rpo@wrotapodlasia.pl, kancelaria@umwp-podlasie.pl
Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-950 Warszawa
Wojewódzki Sąd Administracyjny
GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, 00-950 Warszawa
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 15-950 Białystok
Wojewoda Podlaski ul. Mickiewicza 3 15-950 Białystok
Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa
Prokuratura, Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa
Premier Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
European Parliament Members' Activities Division L-2929 LUXEMBOURG
WNIOSEK O UZNANIE ZA STRONĘ ORGANIZACJI EKOLOGICZNEJ, WEZWANIE DO USUNIĘCIA STANU
NIEZGODNEGO Z PRAWEM ORAZ WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI I POSTANOWIEŃ ZE SKUTKIEM
NATYCHMIASTOWYM, SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ, DECYZJE, POSTANOWIENIA, ZAŻALENIE, WNIOSEK O
UNIEWAZNIENIE DECYZJI, PONOWNE WSZCZĘCIE POSTEPOWAŃ PRZEPROWADZONYCH Z RAŻĄCYM
NARUSZENIEM PRAWA I ROZPATRZENIE SPRAWY, WNIOSEK O BEZPŁATNĄ PISEMNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT
SPRAWY I TOCZĄCYCH SIĘ POSTEPOWAŃ ORAZ AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO, np. bezpłatne przesłanie
kopii dokumentacji w sprawie np. „Raportów Oddziaływania na Środowisko” w postaci np. elektronicznej na e-mail
FZBIALYSTOK@GMAIL.COM lub pisemnej (na podstawie Ustawy o Pożytku Publicznym Stowarzyszenie jest zwolnione
z wszelkich opłat np. opłat skarbowych) ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
Dotyczy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji Postępowanie w sprawie
planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhäjoki” - Finlandia np. WOOŚII.442.1.2013.AS2 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/item/14628
bez ekologii wegetarianizmu darmowej odnawialnej energii=zagłada powietrze będziecie kupować jak wodę
wymrzecie jak dinozaury
Niewolnicy dostawali jedzenie i schronienie dziś sami muszą na to zarobić będą płacić za powietrze do
oddychania jak kupują wodę do picia w hipermarkecie w butelkach bo ta z kranów rzek itp. nie nadaje się już do picia.
Tylko ekolodzy promujący darmową odnawialną energię są za niepodległością Polski reszta siedzi w kieszeni
ropy gazu atomu
słońce wiatr geotermia biomasa darmowa nieskończona energia zastąpi bankrutujące monopole ropy węgla
atomu gdy słońce zachodzi ludzie idą spać= słońce w godzinę dostarcza tyle energii ile zużywamy rocznie!
a już dziś w Niemczech w sektorze energii odnawialnej pracuje 370 tys.osób, więcej niż w motoryzacyjnym, na co
drugim domu widać panel słoneczny i mnóstwo elektrowni wiatrowych
słońce wiatr geotermia biomasa =darmowa nieskończona energia, a urządzenia do jej przechwytywania są i tak
tańsze niż budowa elektrowni węglowej, atomowej itp.
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policz ile dopłaca się do atomu, węgla czy ropy (z kosztami awarii, leczenia, zniszczenia środowiska, wojen,
terroryzmu). dlatego prywatny biznes woli darmowe odnawialne czyste energie
Jaki kraj europejski mógłby być dla Polski wzorem pod względem wykorzystania czystych źródeł energii? Dania
jest niezależna energetycznie bo postawiła na elektrownie wiatrowe, energię słoneczną, biomasę-decentralizację
produkcji energii. Znajduje się tam ok. tysiąc małych instalacji, które produkują energię lokalnie. Dania jest drugim krajem
w Europie pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Jest niemal całkowicie niezależna, bazując m.in. na
odnawialnych źródłach energii. Po kryzysie energetycznym w latach 70. Duńczycy zmienili strategię i zamiast polegać na
importowanych paliwach kopalnych, postawili na elektrownie wiatrowe, energię słoneczną, biomasę i inne źródła. Tam
emisja dwutlenku węgla spada, konsumpcja energii utrzymuje się na stałym poziomie, a PKB rośnie.
POlska nie umie wybudować drogi bez dziur=el.atomowa byłaby bombowa:(Niemcy zamkną je do 2022r.:)każda
to bomba Czarnobyl zabił 850tys.osób osiedlić tam antyekologów! Niemcy zamkną el atomowe do 2020 r przez epidemię
raka=trafią do nas jak stare auta albo okna z pcv zakazane w Niemczech (gdy się pala toksyczny chlorowodór nie daje
szans na przeżycie)?
Czarnobyl zabił 850tys.osób=ZSRR kłamało fałszowało statystyki dopiero w 2004 r 18 lat po katastrofie udało się
opublikować raport uczonych białoruskich na temat różnych rodzajów raka na terenach skażonych i wśród "likwidatorów".
Dane na ten temat są niepełne, gdyż już w 1987 r. władze sowieckie wydały zakaz wzmiankowania w kartach chorób
likwidatorów o ich udziale w pracach ratunkowych i dawkach otrzymanych w Czarnobylu
Iran pełen ropy chce mieć el.atomowe po co? nie dla energii= by produkować bomby! podobnie było w Indiach,
Pakistanie, Korei prąd to odpad, dają np. w USA poniżej 10%
najważniejszy jest powstający pluton będący odpadem i surowcem do produkcji bomb
Świat odchodzi od atomu: na świecie zlikwidowano 107 reaktorów atomowych o łącznej mocy 33 tys. MW, z czego
najwięcej w USA (23 reaktory o mocy 9600 MW), Wielkiej Brytanii (22 reaktory o mocy 2450 MW), Niemczech (19
reaktorów o mocy 6000 MW), Francji (11 reaktorów o mocy 4000 MW), Rosji (5 reaktorów o mocy 800 MW), Włoszech (4
reaktory o mocy 1400 MW), i na Ukrainie (4 reaktory o mocy 3500 MW).
El. jądrowe na świecie produkują tylko ok 14% energii, kosztem 90% wydatków energetyki =nadmierne koszty są
powodem odchodzenia od en jądrowej na rzecz en odnawialnej koszty składowania radioaktywnych odpadów sa
nieskończone! (na miliony lat) ponosi je państwo a nie el. atomowe stąd fałszywe zaniżone koszty atomu W energii
pierwotnej dla świata udział elektrowni jądrowych wynosił w 2005 r. jedynie 6 %.
historyczne wspomnienie ku przestrodze: W latach trzydziestych ludzkość opanował szał na punkcie
promieniotwórczości, uważano że wreszcie udało się wynaleźć lekarstwo na wszystkie choroby, a promieniowanie
zniszczy wszelkie zarazki i bakterie. Sprzedawano tysiace naczyń do domowego przygotowywania radioaktywnej wody!
Uznano, że rad i jego promieniowanie jest dobry niemal na wszystko: długowieczność, potencję, reumatyzm, podagrę,
neuralgię itd. Opamiętanie przyniosła śmierć multimilionera Ebena Byersa, który po trzyletniej terapii wodą radową, zmarł
w 1932 roku na raka szczęki. Po 1945 r. zniknęły reklamy radu
PO co w POlsce el.atomowa która POkryje tylko 2% zaPOtrzebowania na prąd? powstaną składowiska odpadów
radioaktywnych z całej Europy? Złoża rudy uranu w Polsce zostały wyeksploatowane przez ZSRR (konieczny będzie ich
import). Uzależnienie od dostaw zewnętrznych..
Elektrownie atomowe nie są odporne na ataki terrorystyczne. Zabezpieczone są reaktory a nie infrastruktura
(dopływ energii, chłodziwa do reaktora, itp.).
Promieniowanie maleje wraz z kwadratem odległości. W razie katastrofy nawet 50 km odległości od elektrowni
ma znaczenie (to że są za granicą, to nie argument)
Ponadto mamy darmową energię biomasy, geotermii i słońca, które w godzinę dostarcza tyle energii ile cały świat
zużywa rocznie. UE i tak zobowiązała kraje członkowskie do zwiększenia udziału energii odnawialnej do 20 procent.
Energia atomu nie jest energią odnawialną.
http://podroze.onet.pl/ciekawe/dayawan-w-huizhou-osiedle-stoi-puste-bo-niedaleko-jest-elektrowniaatomowa/pn5tv
Dayawan w Huizhou - osiedle stoi puste, bo... niedaleko jest elektrownia atomowa
Osiedle Dayawan w prefekturze Huizhou jest kolejnym miastem-widmem w Chinach. Nową dzielnicę, zajmującą
23 km2, wybudowano niedaleko... elektrowni jądrowej i teraz nikt nie chce tu mieszkać.
Deweloperzy zaplanowali osiedle w sąsiedztwie strefy ekonomiczno technologicznej Huizhou Dayawan z nadzieją, że
będzie zapleczem mieszkaniowym dla pracowników tutejszych fabryk. Nic z tego.
Mieszkańcy obawiają się skażenia radioaktywnego z nieodległej elektrowni atomowej Daya Bay. W czerwcu 2010 r. w
Chinach głośno było o wycieku z elektrowni, który miał zostać zatuszowany przez władze.
I chociaż nie wykryto śladów skażenia, a elektrownia notuje świetne wyniki w badaniach bezpieczeństwa, strach
tkwi w Chińczykach. Za wadę uznają przemysłowy krajobraz, jak i odległość dzielącą osiedle od metropolii Shenzhen
(godzinę jazdy samochodem).
Chętnych do kupna nie przyciągają ani atrakcyjne warunki, ani nawet darmowe obiady. Jednej nocy policzono
światła w oknach apartamentowców - były widocz-ne tylko w dwóch z 2328 mieszkań.
Ponadto w informacjach o prowadzonych postępowaniach umieszczanych dotychczas na stronie
http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Ogloszenia/Postepowanie+w+sprawie+oceny+oddzialywania+na+srodowisko/
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-WYKORZYSTANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W KAŻDEJ FORMIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORA
STRONA 2 z 4
federacja zielonych
pomagamy ludziom w ochronie i kształtowaniu środowiska

zabrakło informacji o zmianie miejsca publikowania informacji na obecnie http://bip.rdos.eu/Categories.aspx?cid=25 w
związku z utworzeniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Składam wniosek o przywrócenie terminu odwołania jeśli odwołanie dotrze zbyt późno, z powodów określonych w
KPA, które zaistniały w tej sprawie: dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się
fałszywe, decyzja / postanowienie została wydana w wyniku przestępstwa, strona bez własnej winy nie brała udziału w
postępowaniu, wyszły na jaw nowe istotne dla sprawy okoliczności, ponadto decyzja została wydana z RAŻĄCYM
NARUSZENIEM PRAWA I ZAWIERA WADĘ POWODUJĄCĄ JEJ NIEWAŻNOŚĆ Z MOCY PRAWA. Składam wniosek o
przywrócenie ewentualnie uchybionych terminów (jeśli nie zostały uchybione wniosek jest bezprzedmiotowy) z powodów,
które zaistniały w tej sprawie: z powodu awarii sprzętu komputerowego nie byliśmy w stanie dostarczyć kopii żądanych
dokumentów które posiadamy jedynie w postaci elektronicznej. Przyczyna ta ustała z dniem dzisiejszym.
URZĘDY I INSTYTUCJE powinny traktować składane pisma stowarzyszenia zgodnie z przepisami KPA a nie
tylko jako ODWOŁANIA/ZAŻALENIA na wydawane przez te organy decyzje/ postanowienia np. nie udzieliły bezpłatnej
informacji publicznej ostanie prawnym sprawy, CO STANOWI PODSTAWĘ ZŁOŻENIA W NINIEJSZYM PIŚMIE SKARGI
NA BRAK UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ DO Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz
ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA: USTAWA o dostępie do informacji publicznej:
Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Ponadto zgodnie z KPA organ powinien rozstrzygnąć wniosek w części dotyczącej swoich kompetencji i
właściwości miejscowej i rzeczowej i przekazać wniosek w części nie dotyczącej jego kompetencji do innych organów i
instytucji stosownie według kompetencji i właściwości miejscowej i rzeczowej. Brak takich czynności stanowi podstawę
skargi na bezczynność.
Pouczam, że nawet Urząd Miasta w Wasilkowie potrafi odpowiedzieć w terminie na poszczególne żądania:
"WNIOSEK O UZNANIE ZA STRONĘ ORGANIZACJI EKOLOGICZNEJ, WEZWANIE DO USUNIĘCIA STANU
NIEZGODNEGO Z PRAWEM ORAZ WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI I POSTANOWIEŃ ZE SKUTKIEM
NATYCHMIASTOWYM, SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ, DECYZJE, POSTANOWIENIA, ZAŻALENIE, WNIOSEK O
UNIEWAZNIENIE DECYZJI, PONOWNE WSZCZĘCIE POSTEPOWAŃ PRZEPROWADZONYCH Z RAŻĄCYM
NARUSZENIEM PRAWA I ROZPATRZENIE SPRAWY, WNIOSEK O BEZPŁATNĄ PISEMNĄ INFORMACJĘ NA TEMAT
SPRAWY I TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ ORAZ AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO, ZAWIADOMIENIE O
PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA" - przykład kopia pisma Urząd Miasta w Wasilkowie z 05.01.2009
BGGN.7624-08/05-09, BGGN.7331-IP-21/05/08-L
Nie wstrzymanie wykonania decyzji i postanowień prowadzi do powstania obiektów mających szkodliwy wpływ na
środowisko i zdrowie ludzi, a więc o nieodwracalnych skutkach. Stowarzyszenie ma jedynie na etapie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach możliwość zwrócenia uwagi na naruszenie prawa i ewentualne wnioskowanie o
wstrzymanie wykonania, ponieważ nie jest strona przy wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę, tak więc decyzja
środowiskowa jest decyzja ostateczną i jako taka powinna być wstrzymana.
Ponieważ w/w postępowania naruszają przepisy prawa, urzędy MAJĄC OBOWIĄZEK NIEZALEŻNIE OD
TREŚCI SKARGI KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA W KONTROLOWANYM POSTĘPOWANIU POWINNO
UCHYLIĆ DECYZJE I POSTANOWIENIA W TYCH POSTĘPOWANIACH I PRZEKAZAĆ SPRAWĘ DO PONOWNEGO
ROZPATRZENIA, PONOWNEGO WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ.
W/W postępowania ZDANIEM Stowarzyszenia są obarczone szeregiem wad prawnych i rażących naruszeń
prawa, stanowiącym podstawę zawiadomienie o podejrzeniu POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA w stosunku do osób
dotychczas prowadzących te sprawy, który powinien wyłączyć się z postępowania w w/w sprawie, przekazując sprawę do
innego organu samorządu w celu uniknięcia stronniczości, a więc uniemożliwiających im prowadzenie postępowania w
sprawie na podstawie m.in. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ 5 Wyłączenie pracownika oraz
organu:
„Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w
sprawie: 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć
wpływ na jego prawa lub obowiązki, 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 3) osoby
związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest
przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3, 5) w
której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu
dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec
niego w stosunku nadrzędności służbowej. § 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub
na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie
okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Art. 25. § 1.
Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych: 1) jego
kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3, 2) osoby
zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w
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stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. Art. 26 § 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia: 1) w
okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1 - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę, 2) w
okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2 - organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba wymieniona
w tym przepisie zajmuje stanowisko kierownicze. Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny
podległy sobie organ. W razie gdy osobą wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes samorządowego
kolegium odwoławczego, organ właściwy do załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów. § 3. Jeżeli wskutek
wyłączenia pracowników organu administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do załatwienia sprawy, stosuje się
odpowiednio § 2.
Niniejsze pismo stanowi także doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku do
FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH rozpatrujących tę sprawę w związku z bezczynnością, opóźnianiem postępowań,
łamaniem prawa i powyżej opisanymi faktami i działaniem wbrew prawu, na szkodę interesu publicznego: Art. 231. § 1.
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się
czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. Art. 18. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego,
swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady
lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia
do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie. Art. 19. § 1. Sąd
wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Kodeks Karny
Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej
jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

RAFAŁ KOSNO

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-WYKORZYSTANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W KAŻDEJ FORMIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORA
STRONA 4 z 4
federacja zielonych
pomagamy ludziom w ochronie i kształtowaniu środowiska

