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Miroslawa Kr6l
Radna Miasta Gdyni
OdpowiedZ na interpelacjg z dnia 22.02.2018 r dot.

klifu

nadmorskieso.

wsp6lnie z urzgdem Morskim u podn6za klifu oraz na szczycie utrzymywano oznakowanie
o'f'zegawcze o gto14cym niebezpieczeristwie osuwiskiem skarpy. wzdtu 2 scie.,l<t
georologiczno - krajobrazowej biegnQcej 9614 k1ifu, ustawiono plotki bezpieozeristwa w
miej scach naj bar dziq nieb ezpiecmy ch.

L. czy rozwaZa sig scenariusz

( z dofinansowaniem zewngtrznym) i w porozumieniu z
urzgdem Morskim dodatkowej refuiacji brzegu morskiego, calkowitego zamknigcia
przejdcia lini4 podstawow4 i wprowadzenie ruchu pirsem drewni anym wzd\tzbizega
iluminacjg klifu.
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Na spotkaniach roboczych w dniu 21.02.2018 r.
23.02 (w terenie) z udnalem
przedstawicieli urzgdu Morskiego, Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska w Gdansku
wykluczono mozliwoii przeprowadzenia refulacji brzegu morskie go oraz innych dziatafr
zmieniaj4cych zachowania naturalnego i seminaturalnego krajobrazu nadmorskiego tej czgdci
rezerwatu .
w1'nika to z zarz4dzenia rr 6/201 0 Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Gdarisku
z dnl.a 7 kwietnia 2010 r. (Dz. woj. Pomor. z 2010 nr 97 , poz. lB97) w sprawie ustanowienia
planu ochrony d1a rezerwatu przyody ,,KEpa Redlowska,', zgodrie z kt6rym jednym z cel6w
ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych proces6w zachodz4cych na brzegu morskim.
zakaz ingerencji dotyczy strefy przybrzeZnej morza wzdllt| rczefi'tatu w pasie o szerokojci
500 m.
Niemniej jednak w nawr4zanit do zaistnialej sytuacji rj osuniEcia siE ftagmentu klifu w
lutlm br., w porozumieniu z urzgdem Morsk m i RDOS, zdecydowano o ustawieniu tablic
informuj4cych o groZ4cym niebezpieczefstwie, w przypadku zbliZania sig do brzegu urwiska.
zaplanowano przesunigcie przebiegu dciezki rekreacyjnej poprzez odsunigcie jej od urwiska i
czttelne jej oznakowanie, a takhe zarni<nigcie najbardziej niebezpiecznego odcinka sciezki
prowadz?cej w kierunku polanki redlowskiej poprzez zamontowanie plotu drewnianego.
Wszystkie czy,:rnoSci s4 w trakcie realizacji.
Wykonanie iluminacji dwietlnej klifu przez Miasto nie jest rozwaZane.
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