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             Informacja o działaniach  na znaczną szkodę dobra społecznego i jednostki 

             Opisane niżej krzywdy obywateli, szkody środowiskowe oraz  straty finansowe 
gminy Lublin i skarbu państwa nie znalazły jak na razie żadnego epilogu, w tym 
sądowego, bo wszelkie organa  publiczne  wykazują  intencjonalną zwłokę i niechęć  do 
zajęcia  stanowiska oraz podjęcia działań.

             W  trybie administracyjnym sprawa toczy się od 23.04.2016 roku. W wymiarze 
społecznym, gospodarczym, politycznym i środowiskowym początek tej sprawy sięga 
1959 roku.

             Obszar miasta Lublin, którego dotyczy ta sprawa, obejmował w przeszłości około 
150 hektarów zielonych gruntów, które od roku 1959 ubiegłego wieku objęte były 
szczególną ochroną planistyczną i środowiskową, ze względu na walory przyrodniczo – 
architektoniczne. Do końca lat 90 ubiegłego wieku obszar ten był własnością  Skarbu 
Państwa, administrowaną przez Agencję Mienia Wojskowego, wykorzystywaną  jeszcze w 
latach 80 jako miejski poligon wojskowy.  

             Sprawa “zagospodarowania” obszaru Górek Czechowskich ciągnie się od blisko 
dwóch dekad i na poziomie samorządowym budzi jedynie wśród lokalnego społeczeństwa 
kontrowersje i poczucie niejasnych, podważających zaufanie do władzy publicznej działań 
na styku "biznesu i polityki". W odczuciu społecznym, zaufanie do transparentnych 
działaniach związanych ze zbyciem przez AMW terenu poligonu oraz zarządzaniem 
terenem Górek Czechowskich po roku 2000 zostało ponownie poddane w wątpliwość po 
publikacji informacji prasowych o negatywnych zdarzeniach z terenu naszego Kraju. 
W tym kontekście chodzi o zatrzymania przez CBŚ wysokich rangą urzędników AMW (w 
szczególności w kontekście wątku sprawy gorzowskiego oddziału AMW)1 oraz 
działaniach podjętych przez CBA - realizowanych na polecenie Mazowieckiego Wydziału 
Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej 
skutkujących zatrzymaniem i postawieniem zarzutów prokuratorskich byłemu prokurentowi 
ECHO Investment.

              Ze względu na unikalne walory przyrodnicze i architektoniczne, obszar ten 
uznany został w województwie lubelskim za strefę ESOCh Miasta Lublin[Ekologiczny 
System Obszarów Chronionych Miasta Lublin].
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                W 2001 roku teren ten, objęty MPZP [miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego],  określającymi ten obszar jako rekreacyjny, został sprzedany spółce 
Echo Investment S.A., która zaczęła zabiegać o zmianę planów zagospodarowania, aby 
umożliwiały one zabudowę unikalnego terenu obiektami handlowymi. Efektem była m.in. 
korupcyjna propozycja, skierowana do jednego z miejskich radnych.  Po latach zakończyła 
się ona uniewinnieniem oskarżonego o próbę płatnej protekcji jako nie ofertę, a 
intelektualny żart.

                    Wielokrotnie, z większym lub mniejszym skutkiem, próbowano zmienić 
cząstkowo lub w całości MPZP dla tego obszaru, aby umożliwić zabudowę obiektami 
usługowymi oraz osiedlami mieszkaniowymi. Ostanie zabiegi właściciela tych terenów 
zakończyły się zawarciem umowy z Gminą Lublin, w świetle której inwestor inwestycji 
niedrogowych miał pokryć koszty przebudowy lokalnych dróg i węzłów komunikacyjnych w 
kwocie 60 milionów złotych oraz odsprzedać Miastu Lublin około 61 hektarów 
posiadanego obszaru w cenach z dnia ich pierwotnego zakupu od Agencji Mienia 
Wojskowego.   

                   Pod koniec 2015 roku z desek kreślarskich Wydziału  Planowania Urzędu 
Miasta Lublin zeszły nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla tego 
obszaru, które  umożliwiają na nim zabudowę jedno - i wielorodzinną.  W Lublinie już 
wcześniej miały miejsce przypadki funkcjonowania podwójnych planów zagospodarowania 
przestrzennego – jedna wersja dla wybranych developerów i druga dla zwykłych 
obywateli. W ostatniej tego typu sprawie znanej publicznie, prokuratura umorzyła 
postępowanie z braku znamion czynów zabronionych. 

                   Miasto Lublin rozpoczęło w tym czasie działania w kierunku przebudowy 
układu drogowego wokół Górek na własny koszt z perspektywą refundacji przez 
Ministerstwo Infrastruktury i w zakresie,  jakiego  oczekiwał potencjalny developer ale w 
kosztach przewyższających wcześniejsze umowne zobowiązania.
 
                   W dwa miesiące od rozpoczęciu robót drogowych zmienił się oficjalny 
właściciel terenu, którym została świeżo utworzona spółka  ze spółki córki Echo 
Investment z udziałem czołowego w Lublinie developera. Właściciele spółki zastrzegli 
swoją odpowiedzialność do kwoty 1 tysiąca złotych [per komandytariusz, jako osoba 
fizyczna]. Nowy podmiot zaistniał oficjalnie w obiegu gospodarczym w 4. miesiące od 
sporządzenia umowy spółki, która służy jako „słup” do zmian MPZP oraz pozyskania w 
jednym z banków spółdzielczych kredytów przewyższających 30 milionów złotych.

                 Wszystkie działania związane ze zmianami formalno-prawnymi i przejęciem 
gruntów noszą wszelkie znamiona doskonale wcześniej przemyślanych i mających na celu 
ucieczkę od zobowiązań wobec finansów publicznych i gigantyczne zyski, bo sama tylko 
zmiana MPZP da ponad 350 milionów złotych z tytułu wzrostu wartości gruntów i to tylko w 
zakresie dopuszczonym zabudowa, a więc nie więcej niż 40% z 107 ha.

                  Informacje o gotowych już, nowych MPZP dla tego obszaru, przygotowanych w 
zakresie oczekiwań developerskich, dotarły do mieszkańców, którzy wystosowali petycję 
do prezydenta miasta, wojewody, ministra środowiska oraz innych organów samorządu i 
Państwa.  
                   
                   W dniu 21.04.2016 zostałem poinformowany przez jedną z mieszkanek 
dzielnicy, że rozpoczęto roboty ziemne i zasypywanie jednego z wąwozów, który 
bezpośrednio przylega do zabudowy zaplanowanej w nowych MPZP.



                 Dokumentując zakres i obszar robót ziemnych oraz zasypywanie  ziemią, 
odpadami i materiałami służącymi do budowy dróg terenu objętego ESOCh, który stanowi 
klin korytarza przewietrzającego największy kwartał obszaru Lublina i śródmieście, 
zwróciłem się z wnioskiem o wydanie nakazu wstrzymania robót do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
                     
                   Po upływie tygodnia od przesłania wniosku skontaktowałem się telefonicznie z 
w/w organami, które przekazały mi wzajemnie sprzeczne informacje oraz okazały daleko 
posuniętą indolencję w sprawach, do rozpoznawania których zostały powołane 
stosownymi Ustawami.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził między 
innymi, że przy braku pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych nie ma podstaw do 
interwencji, a roboty ziemne nie są budowlanymi, co przeczy nie tylko zdrowemu 
rozsądkowi, ale i  orzeczeniom sądów administracyjnych. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska odesłała mnie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, 
którego główny specjalista nie potrafił określić i wyjaśnić podstawy, charakteru i zakresu 
robót prowadzonych na obszarze objętym strefą ochrony ESOCh.

                   Skarżąc brak działań PINB do organu nadrzędnego w postaci Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, powiadomiłem o tym fakcie Prokuraturę Rejonową dla 
Miasta Lublin, która wyznaczyła mi termin przesłuchania w okresie dwóch tygodni od 
otrzymania informacji o czynionym spustoszeniu w terenie objętym specjalną ochroną. 

                    Przez ponad trzy tygodnie od pierwszego zgłoszenia zasypywania strefy 
ESOCh odpadami i ziemią oraz usypywania nasypów stabilizowanych betonem, przy 
całkowitym embargu informacyjnym mediów powiadomionych o tych faktach – nie mogłem 
nadal uzyskać informacji o tym kto, dlaczego, na jakiej podstawie i na czyj koszt zasypuje 
jedną z suchych dolin i wąwozy obszaru, na którym planowany był rezerwat przyrody.

                    Na dwa dni przed terminem przesłuchania w prokuraturze otrzymałem 
informacje, że zasypywany obszar strefy ESOCh jest magazynem materiałów 
budowlanych i ziemi, który został wynajęty przez wykonawcę robót drogowych od 
dzierżawcy tego terenu. Dzierżawcą  jest spółka - córka byłego właściciela tegoż obszaru, 
a właścicielem przyszły developer i nowy nabywca gruntów.

                    W związku z szeregiem nieprawidłowości, naruszeniem kilku Ustaw 
krajowych i ponad dwudziestu Dyrektyw EU, naruszeniem przez Gminę Lublin dyscypliny 
finansów publicznych, narażeniem budżetu miasta i Skarbu  Państwa na znaczne straty 
finansowe, przekroczeniem uprawnień i poświadczeniem nieprawdy przez funkcjonariuszy 
publicznych – wniosłem w Komendzie Dzielnicowej Policji oraz miejscowej Prokuraturze 
Rejonowej o przeniesienie postępowania poza Lublin, zlecenie czynności operacyjnych 
CBA i CBŚ oraz przejęcie bezpośredniego nadzoru nad sprawą przez Ministra 
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego.

                    Swoje wnioski uzasadniłem charakterem sprawy, zgromadzoną 
dokumentacją, zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi oraz sprawami z nieodległej 
przeszłości, w której miały miejsce groźby karalne, powoływanie się na najwyższe wpływy 
w służbach specjalnych RP, zniszczenie mienia i zamach na życie świadka,  zagrożenie 
bezpieczeństwa, zdrowia i życia świadków.

                    Zawiadomienie o opisanej sprawie konstytucyjnych organów administracji 
samorządowej i państwowej wywołało skoordynowane działania dezintegracyjne i 
dezinformacyjne ze strony lokalnego układu zamkniętego.



               W związku z nieuwzględnieniem przez Prokuraturę Rejonową dla Miasta Lublin 
moich konstytucyjnych wniosków zdefiniowanych przed funkcjonariuszką Policji oraz 
decyzją o odmowie podjęcia postępowania przed jego wszczęciem - zwróciłem się z 
wnioskiem do ministra Zbigniewa Ziobro o wznowienie postępowania i objęcia osobistym 
nadzorem Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości.

               Sprawą tą próbowałem zainteresować gabinet polityczny Ministra 
Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, Biuro Prawne Prezydenta RP, Prokuraturę 
Krajową, Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz poprzez jednego z posłów – Najwyższą 
Izbę Kontroli.  W sprawie powyższej toczy się  wznowione postępowanie w Departamencie 
Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej o sygnaturze akt PK II Ko1 
1873.2016, z którym nie wiążę jednak jakichś większych nadziej, bo znam za dużo spraw 
dotyczących współobywateli pokrzywdzonych w zamieszkiwanym przez nas kraju. 
                     
                 Zlecenie przez Prokuraturę Krajową wyjaśnienia sprawy temu samemu 
prokuratorowi Prokuratury Rejonowej dla Miasta Lublin, który wcześniej podjął decyzję o 
odmowie podjęcia postępowania przed jego wszczęciem – zakończyło się dokładnie taką 
samą decyzją jak uprzednio.                      

                 Zgłoszony przeze mnie i opisany  proceder zasypywania ziemią i odpadami 
strefy ESOCh trwał w najlepsze przez ponad 6. miesięcy przy całkowitej inercji i 
prokrastynacji organów samorządowych i rządowych, które zostały powołane do 
egzekwowania prawa, między innymi w postaci Ustaw;   Prawo  Budowlane, O Ochronie 
Przyrody,  O Ochronie  Zwierząt,  O  Ochronie  Środowiska,  O Porządku i  Czystości w 
Gminach,  O  Zagospodarowaniu i  Ładzie  Przestrzennym,  O Odpadach, O Finansach 
Publicznych, O  Drogach oraz kilkudziesięciu Dyrektyw UE, podpisanych lub 
parafowanych przez Polskę w Parlamencie Europejskim. W tym samym czasie inne 
podmioty nie mogły w innych miejscach objętych tą samą strefą wykonać choćby 
ekologicznych miejsc parkingowych.  Tylko obywatelska konsekwencja spowodowała, że 
setki tysięcy metrów sześciennych nawiezionych tam odpadów  zostały wywiezione w 
miejsce, w którym powinny były się znaleźć od samego początku, czyli na wysypisko 
śmieci.  

                 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, decyzją z dnia 
14.10.2016 roku, zawiesił postępowanie wszczęte w sprawie wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku i szkody w środowisku w gatunkach chronionych, w 
chronionych siedliskach przyrodniczych, w powierzchni ziemi i w wodach. Postępowanie 
zostało zawieszone do czasu usunięcia odpadów, ziemi i materiałów budowlanych z 
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania, a zostanie wznowione 
w ciągu 2. miesięcy od powzięcia  przez RDOŚ w Lublinie informacji o usunięciu odpadów, 
co uczyniłem osobiście w dniu 21.11.2016 z adnotacją o niwelacji pozostałości odpadów.
                                       
                 Opinie specjalistów w dziedzinie klimatologii, architektury, urbanistyki,  szeroko 
pojętej ochrony przyrody i ładu przestrzennego nie pozostawiają jakichkolwiek złudzeń co 
do zakresu szkód wyrządzanych społeczeństwu i naturze w imię interesów, które 
szacowane są na poziomie od kilku do kilkunastu miliardów złotych czystego zysku.
                
                  Nie bez znaczenia jest zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców w wyniku 
działań, które mogły mieć wpływ na właściwe przewietrzanie terenów zurbanizowanych 
Lublina, który jak wiele innych miast naszego kraju ma w powietrzu podwyższone ponad 
normę parametry substancji szkodliwych, a ponad 47 tysięcy zgonów z powodu 
zanieczyszczenia powietrza przewyższa w Polsce o 15 razy liczbę ofiar śmiertelnych 



wypadków komunikacyjnych. Koszty budżetowe z tego tytułu szacowane są w skali całego 
naszego kraju na ponad 102 miliardy dolarów rocznie.       

      Rozpatrując lubelski problem Górek Czechowskich w odniesieniu do ich roli w 
procesie tzw. przewietrzania miasta warto także mieć na uwadze niezwykle istotną 
kwestię, a mianowicie powiązanie poziomu zdrowia mieszkańców Lublina 
z kwestiami nakładów budżetowych na służbę zdrowia. W rozpatrywanej sprawie nie 
można wykluczyć zaistnienia stanu, w którym w przypadku nadmiernej zabudowy Górek 
Czechowskich i tym samym zaburzenia ich podstawowej funkcji jaką jest zapobieganie 
nadmiernej kumulacji stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, dojdzie do wzrostu liczby 
zachorowań wśród mieszkańców Lublina chociażby na choroby górnych dróg 
oddechowych. Jeżeli ten wzrost będzie znaczący to w kontekście ekonomicznym dla 
budżetu krajowego będzie stanowił znaczący wzrost na nakłady związane na leczenie 
tego typu schorzeń. W długoterminowej perspektywie nie można zatem wykluczyć stanu w 
którym teoretyczne zyski Gminy Lublin wynikające ze zgody na znacznie większą 
zabudowę opisywanego obszaru będą całkowicie nieadekwatne w stosunku do wzrostu 
nakładów obciążających budżet krajowy w sektorze służby zdrowia.  

                 O sprawie informowani byli między innymi: Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Lublinie (pisma z dnia: 24.04.2016r. i  29.04.2016r.), Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie (ZKK-XVIII.7641.9.2016), Wojewoda Lubelski 
(sygn. Akt: PN-VII.142.61.2016 – od 9 maja 2016 r. bez odpowiedzi), Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin (OŚ-EO-I.604.95.2016), Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Lublinie (WSI.510.6.2016.MZ), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
(DOA-ks.052.12.2016.ep; DZP-WO.052.16.2016.SG-2), Wojewódzka Inspekcja Ochrony 
Środowiska w Lublinie, Ministerstwo Środowiska (BKA-IV.0521.196.2016.WW), Straż 
Miejska w Lublinie,  Komenda  Dzielnicowa V Policji w Lublinie, Komenda Miejska Policji 
w Lublinie, Prokuratura Rejonowa w Lublinie (PR Pa 48.2016, PR 3 Ds.1132.2016, PR 3 
Ds 468.2016, PR 1DS 738.2016, 1 DS 1345/14, 1 DS 1351/14, 1 DS/1679/14/S), 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości (GPN-
052-343/16/2; UNP: 160915-00187), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (pismo 
z dnia 09.05.2016 r. bez odpowiedzi), Prokuratura Okręgowa w Lublinie (PO I Dsn 
72.2016.LPn.P; PO I Dsn 92.2016.LPn.P), Prokuratura Krajowa (PK II Ko1 1873.2016), 
Prokuratura Regionalna w Lublinie (RP I Ko 246.2016), Komisariat V Policji w Lublinie 
(L.dz. 5567/16), Straż Miejska w Lublinie (SM-DS.404.160.2016, SM-KO.1602.43.2016), 
parlamentarzyści i Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy (BIPP.061.7702.2016), 
Rzecznik Praw Obywatelskich bezpośrednio oraz poprzez stosowny list (pismo z dnia 19 
września 2016r. – bez odpowiedzi) oraz Najwyższa Izba Kontroli (BOE-
BOS.0511.2346.2016. VS – odmowa podjęcia działań).

                      Kolejne, dwukrotne zasypanie w tym roku klina korytarza napowietrzającego 
odpadami w formie nasypu poprzecznego, nie pozostawia najmniejszych nawet 
wątpliwości jakie są intencje i dalsze plany potencjalnego dewelopera. 
                   

            Przebieg, miejsce i czas mających miejsce działań urągają nie tylko ogólnie 
przyjętym zasadom, normom i przepisom ale przede wszystkim zapowiedziom dobrych 
zmian, które ogłoszone zostały w Polsce po ostatnich wyborach prezydenckich i 
parlamentarnych.
                                                                                    

                                                                                     Z poważaniem
                                                                                     Andrzej Filipowicz 
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