WYDANIE
SPECJALNE

OSTATNIE ZAGRANIE
PALCZEWSKIEGO

Otrzymaliście Państwo ODEZWĘ Henryka Palczewskiego, w której pomawia Jerzego
Włudzika o zatajanie przed mieszkańcami informacji o decyzjach dotyczących
podziemnego magazynu gazu. Manipuluje Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego
dla celów wyborczych.
A fakty są następujące:

nieprawdą i pomówieniem jest informacja, że Spółka PGNiG ma zamiar ominąć decyzję
referendalną, ponieważ prowadzone przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku
postępowanie dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
rozbudowę KPMG ”Kosakowo” w zakresie budowy gazociągów i instalacji ługowniczej wraz
z infrastrukturą techniczną, która ma połączyć zrealizowane już na podstawie pozwolenia
na budowę z dnia 18.09.2008r. obiekty klastra A i B w obrębie Zakładu Głównego;
zgodnie z decyzją referendalną władze Gminy Kosakowo odstąpiły od projektów zmian
wprowadzanych do dokumentów planistycznych, a Rada Gminy Kosakowo uchyliła
wszystkie uchwały intencyjne podjęte na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. Wójt Gminy Kosakowo jako organ administracji publicznej nie prowadzi
żadnego postępowania w sprawie rozbudowy Magazynu Gazu ”Kosakowo” i budowy
gazociągu wysokiego ciśnienia;
nieprawdą jest, że ukrywałem i ukrywam informacje o krokach podejmowanych w tej
sprawie. Ogłoszenia i zawiadomienia przekazywane przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska oraz Wojewodę Pomorskiego w sprawie budowy infrastruktury
łączącej dwa klastry były i są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Urzędu
Gminy i tablicy ogłoszeń zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy;
nieprawdą jest, że prowadzę „cichą współpracę” z PGNIG. W dniu 27.08.2014r. wystosowałem do Wojewody Pomorskiego negatywną opinię do wniosku o wydanie dla PGNIG
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody
o wszczęciu postępowania w tej sprawie niezwłocznie złożyłem zastrzeżenia pismem
z dnia 12.11.2014r.;
Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu w Kosakowie należy do inwestycji towarzyszących
inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu, do realizacji których stosuje się przepisy specustawy z dnia 24.04.2009r.
(Dz.U. 2009r., Nr 84, poz.700). Regulacje spec ustawy wprowadzają rozwiązania
o charakterze lex specialis, upraszczając procedurę administracyjną, w oparciu o którą
zezwolenie na realizację inwestycji wydaje wojewoda, a nie wójt!

Wyrażam stanowczy sprzeciw tym pomówieniom i występuję w tej
sprawie do sądu w trybie wyborczym.
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BUDOWA ULICY DERDOWSKIEGO
Wójt Gminy Kosakowo od roku prowadzi negocjacje z właścicielami nieruchomości
położonych przy ulicy Derdowskiego, które dotyczą warunków przejęcia gruntów
przeznaczonych pod poszerzenie drogi. W tym celu m.in. została sporządzona
wycena wartości gruntów przez rzeczoznawcę majątkowego. Brana jest również
pod uwagę ewentualność dokonania zamian nieruchomości pomiędzy właścicielami a Gminą Kosakowo. Powierzchnia gruntów, których przejęcie jest
niezbędne do rozpoczęcia budowy ulicy Derdowskiego wynosi ok. 80.000 m2.
Dotychczasowym efektem rozmów jest zejście z roszczeń właściciela gruntów
z ceny 10 mln zł do 5 mln zł.
Przygotowując się do realizacji zadania budowy drogi ul. Derdowskiego Wójt
Gminy przeprowadził dialog techniczny z potencjalnym Wykonawcą, celem
przygotowania postępowania przetargowego uwzględniającego każdy aspekt
realizacji inwestycji zarówno techniczny jak i prawny. Odbyło się już pierwsze
posiedzenie z oferentem.

PRZYSTAŃ RYBACKA W MECHELINKACH
Informujemy Państwa, że ostatni element wybudowanej Przystani Rybackiej
w Mechelinkach tj. pomosty pływające, zgodnie z zawartą umową zostaną
zamontowane wiosną przyszłego roku. Wykonawcą pomostów będzie firma
Hullkon Shipyard ze Szczecina. Będą to pomosty o konstrukcji metalowej
z drewnianym pokładem.

Wyborco!
Oddaj swój głos na ludzi uczciwych,
wiarygodnych i sprawdzonych.
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