
 

 

Szanowni Państwo! 

 W ostatnich dniach dotarło do mnie wiele pytań  
i wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców, a związanych 
z planami inwestycyjnymi Uniwersytetu Gdańskiego na tere-
nie przy ul. Portowej. Aby przynajmniej częściowo te wątpli-
wości rozwiać, chciałbym przedstawić krótką informację  
na temat toczonego w tej sprawie postępowania admini-
stracyjnego. Przypomnę historię tego obszaru. Jak wszyscy 
pamiętamy, w roku 2005, wskutek osiągniętego między  
innymi dzięki zaangażowaniu mieszkańców kompromisu,  
Rada Miasta Helu uchwaliła miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, którego podstawą była opracowana 
na zlecenie Uniwersytetu Gdańskiego koncepcja utworzenia 
tzw. „Błękitnej wioski”. Ta koncepcja obowiązuje. Wszelkie 
inwestycje realizowane na tym obszarze muszą być zgodne 
z planem  przyjętym w 2005 roku. Szczegółowe informacje 
związane z jego uchwalaniem, a także koncepcją „Błękitnej 
wioski”, znajdziecie Państwo na stronach internetowych 
Stacji Morskiej i Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”. A teraz  
o dniu dzisiejszym. 

 2 marca 2015 r. do Urzędu Miasta Helu wpłynął wnio-
sek firmy PAS PROJEKT ARCHI STUDIO (uzupełniony  
w dniu 08.04.2015 r.), działającej w imieniu Uniwersytetu 
Gdańskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegające-
go na budowie tzw. checzy małych i dużych, hali logistyki, 
bazy nurków przyrodników, zespołu 5 wież hybrydowych 
dla turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych, demonstra-
cyjnej małej biogazowni, powietrznych pomp ciepła, wolno-
stojących kolektorów słonecznych, podniesienia rzędnej 
terenu o ok. 60 cm i przyłącza odprowadzającego wody wy-
korzystane. 27 marca 2015 r. wydane zostało obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie. 
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Ustawa nakłada na organ prowadzący  
postępowanie, w tym wypadku burmistrza Helu, obowiązek 
podawania do publicznej wiadomości szczegółowych infor-
macji dotyczących złożonego wniosku. Spełniając ten obo-
wiązek wydane zostało wcześniej wspomniane obwieszcze-
nie, a wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z wnio-

skiem. Każdy, kto uzna za stosowne może zgłosić swoje 
uwagi i wnioski, które następnie będą rozpatrywane przez 
organ prowadzący postępowanie. Niezależnie od tego wy-
stąpiliśmy o opinię w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Urzędu Morskiego 
w Gdyni, jak również wystosowaliśmy pismo do wniosko-
dawcy o wyjaśnienie kwestii zgodności proponowanych  
rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania  
przestrzennego, ponieważ niektóre z planowanych zamie-
rzeń takie wątpliwości wzbudziły. W przypadku, gdyby  
w wyniku prowadzonych działań nie udało się wyjaśnić 
wszystkich wniesionych uwag i wniosków, możliwe będzie 
przeprowadzenie rozprawy administracyjnej, w której wszy-
scy zainteresowani będą mogli wziąć udział i w trakcie bez-
pośredniego kontaktu przedstawić swoje stanowiska.  

 Świadomie przedstawiłem w skrócie  tok postępowa-
nia w sprawie wydania decyzji środowiskowej, aby wbrew 
informacjom podawanym w mieście pokazać, że żadne kon-
kretne decyzje jeszcze nie zapadły, procedura dopiero  
się rozpoczęła, a każdy zainteresowany może brać w niej 
czynny udział. Ustawa nakłada na burmistrza obowiązek 
prowadzenia takiego postępowania i jednocześnie pozosta-
wia w kompetencji burmistrza sposób jego rozstrzygnięcia.  
To dopiero przed nami i zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby wydana decyzja była zgodna z prawem oraz  
interesem miasta i jego mieszkańców.  

 Chcę także poinformować, że realizując jeden z pla-
nów mojego komitetu wyborczego, powołałem jako organ 
doradczy burmistrza Helu Społeczną Młodzieżową Radę 
Miasta Helu. Chcę w ten sposób upowszechnić ideę samo-
rządową i pobudzić aktywność obywatelską wśród młodzie-
ży naszego miasta. Mam nadzieję na owocną współpracę 
i wiele ciekawych pomysłów, które wspólnie będziemy reali-
zować dla dobra miasta. 

 Przed nami majówka. Wszystkim, zarówno tym odpo-
czywającym, jak i tym, którzy będą prowadzili w tym czasie 
swoją działalność, życzę, aby pod każdym względem  
był to czas udany.  

 
     Dr Klemens Adam Kohnke
               Burmistrz Helu 

Szanowni Mieszkańcy Helu! 

OPŁATY ZA GOSPODAROWABIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają jakimkolwiek zmianom. Osoby, które wzna-
wiają działalność gospodarczą  proszone są o złożenie nowej Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

Poniżej przedstawiamy stawki dotyczące opłat: 

DLA MIESZKAŃCÓW 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny ustala się wyższą stawkę 

23,00 zł 
za każdego mieszkańca miesięcznie 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny 

11,50 zł 
za każdego mieszkańca miesięcznie. 

DLA PROWADZĄCYCH DZIALALNOŚĆ 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się wyższą stawkę: 

za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów 34,00 zł 

za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów 68,00 zł 

za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów 240,00 zł 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 litrów 17,00 zł 

za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów 34,00 zł 

za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów 120,00 zł 



 

 

INFORMACJA STRAŻY MIEJSKIEJ W HELU 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY  
ZA OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 

Dzierżawca terenu zobowiązany jest dbać o porządek, 
jak również estetykę dzierżawionego terenu i stojących  
na nim obiektów (dotyczy to szczególnie terenu pomiędzy 
garażami).  

W związku z powyższym proszę o doprowadzenie tere-
nu wokół swojego garażu do należytego stanu. 
 

Porządkowanie terenu proszę przeprowadzić  
w terminie do 10.05.2015r. 

 
 W celu ułatwienia składowania i wywozu odpadów, 
EKO - HEL Sp. z o.o. od 4 do 10 maja na terenie garaży wy-

stawi kontenery na odpady. 
Dzierżawcy porządkujący teren pomiędzy garażami pro-

szeni są o niewrzucanie kamieni do kontenerów.  

Przypominamy, że pojemniki wystawione są na odpady ko-

munalne pochodzące z uporządkowanego terenu miedzy 

garażami, a nie z garaży. 

Po tym terminie Straż Miejska przeprowadzi kontrolę  
i w stosunku do dzierżawców niewywiązujących się  
z obowiązku zostaną wyciągnięte konsekwencje, w skraj-
nych przypadkach ich skutkiem może być wypowiedzenie 
umowy dzierżawy. 

 Przypominamy, że do 1 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie nagrody: 
 za osiągnięcia artystyczne zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku, 
 za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku. 
Wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.hel.eu) oraz Urzędzie Miasta Helu - pok. 204. 

 

MAJÓWKA W HELU 

ZMIANA ORGANIZACJU RUCHU DROGOWEGO NA ULICY WIEJSKIEJ 

 17 kwietnia br. została zmieniona organizacja ruchu 
drogowego na ulicy Wiejskiej, od skrzyżowania   
z ul. Leśną do  skrzyżowania z ul. Kaszubską. Został wpro-
wadzony znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Pod 
znakiem B-1, stojącym przed skrzyżowaniem z ul. Leśną, 
wyszczególnione są podmioty, których ograniczenia nie 
dotyczą. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę również zwrócić szczególną uwagę na znaki D - 40 

„strefa zamieszkania”. Stosuje się je w celu oznakowania 

ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szcze-

gólne zasady ruchu drogowego: pierwszeństwo pieszych 

przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, par-

kowanie tylko w miejscach wyznaczonych. 

DOŁĄCZ DO NAS I WYWIEŚ FLAGĘ 

1 maja 
Święto Pracy 
XI rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  
2 maja 
Dzień Flagi RP,  Dzień Polaków i Polonii za granicą  
3 maja 
Święto Narodowe Trzeciego Maja 
4 maja  
Dzień Strażaka 

2 maja 
Dzień otwarty z okazji Dnia Strażaka - szczegóły na plakatach  

 

3 maja 
11:00 - 14:00 wystawa "Śladami obrońcy Helu admirała Józefa  
Unruga. Sielec w województwie kujawsko-pomorskim przedwo-
jenne gniazdo rodowe Unrugów." - pensjonat Helios  

11:00 - 12:00 msza święta w intencji ojczyzny 
12:10 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Helu  
12:30 Biało - Czerwony Bieg Majowy, na który zapraszają   
Helskie Wichry 

 


