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Wójt Gminy Kamiennik

kazimierz cebrat.

petycja w sprawie lokalizacji pszok-u prry ul. kościuszki 2a w
[(amienniku.

Zgodnie z zńącznikiem nr 3 projektu uchwĄ w sprawie określenia
szczegółowego sPosobu i zakresu świadczenia usfug w zakresie odbierania
odPadów komunalnych od właścicieli nieruchomośói i zagospodarowani aĘch
odpadów planowane jest utworzenie na dzińcę przy uI. rosciuszt<i 20 w
kamienniku punktu selektywn ej zbiórki odpadów komunalnych .

Jako mies zkńcy nieruchomości be4pośrednio gr aniczący ch z w / w dzińką oraz
mieszkańcY wsi Kamiennik wnosimy o wycofanie tej uchwĄ z załącznińem
wskazującym PSZOK w tej lokatizacji.
wytażamy sprzeciw wobec tego przedsięwzięcia. Żądamv wstrrymania takich
działań w przy szłości bez kon s u l ta cj i s połecznych.
Punkt Selekfywnej Zbiórl<t Odpadów Komunalnych powinien powstać w innym
miejscu, w odpowiedniej odległości odzamieszkanych nieruchomości oraz od
otwartego ci eku wodnego j akim j es t rzęka Krynka.

UZASAD|,IIENIE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie mozę powstać we
wsk azanej wy żęj lokalizacj i z następuj ących p owo dó w :

1. pszok stanowi zagrożenie dla zdrowia i Ęcia mieszkańców
kamiennika .

w pszok,u mająbyć zbierane: lampy fluoroscencyjne i inne odpady
zaw ieruj ąc e rtęć i ołów; ur ządzenia zawier ając e fre on y, zu$.e urządzenia
elektrycme i elektronicznę zawierające niebezpieczne składniki; batęrie i
akumulatory; odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe; środki
ochrony roślin I i II klasy toksyczno ści -bardzo toksyczne , flp. herbicydy,



insektYcYdY; oPakowania zawierające pozostałości substancji niebezpie cznych
lub nimi zaniecryszczone; opakowania zmetali zawierające niebe rpi""rn"-
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azb est); farby, frlsze,
farbY drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substan..;" nilu"zp ie,cnle;
odpady zielone.
z jednej strony obok planowanej lokalizacji pszok znajdują się btoki

mieszkalne) a Z drugiej strony w odległości ok.40 m znajduj" ,ię ,r"pa Krynka,
która stanowi źrodło wody pitnej dla wielu miejscowości.
w miejscu, w którym ma być wybudowany pszok, oTaz w otaczającej go
okolicy występuje wysoki poziom wód gruntowych.

konfrontacja tego, co i gdzie mabyó zbierune z wm, że w poblizu mieszka
kilkadziesiąt osób sprawia, ze boimy się o swoje Żdrowie ibezpieczeństwo. Nie
chcemy, aby w poblżu naszego miejsca zamieszkania zbierane lub
składowane byĘ wskazane wyżej odpady niebezpie czne. w tym miejscu
naleĘ ntac4lĆ, że PSZOK uważamy nie Ęlko za miejsce zbierania Ódpadów
niebezPiecznYch, ale także za miejsce ich czasowego składowania: jeśli
kłżdy z mieszkańców Gminy kamiennik będzie móg1 zostawić odpad}
niebezPieazne w PSZOK, to będą one znajdowaĘ się na fym tereni. .Ó najmniej
PtZeZ Pewien czas. JeŚli PSZOK będzi e działń cŃy czas, to znajdowanie ,ię ,ru 

"

j ego tereni e odpadów ni ebezp ieczny ch b ędzie nonną -od pa dy nie bezpie czne
będą się znajdowaĘ obok domów i mieszkań, w których mieszkamy my,
nasi bliscY i Przyjaciele. Jeśli w grę wcho dzibezpieczeństwo naszych blisi<ich,
w szczególności nasrych dzieci, to nie może być mowy o jakimkolwiek
kompromisie.

2. Spadnie wartość naszych nieruchomości.

Pewne jest, że wartość naszychnięruchomości spadnie o kilka, kilkanaście a
możękilkadziesiąt procent. Stanie się tak, albowiem będąone identyfikowane

j ako Poło żone w poblizu czegoś, co w najlepszym prrypadlru będzie nazywane
,,sortownią Śmieci" (tak właśnie nazryanę są PSZOK-i w arfykułach prasowych
i wpisach internetowych). Dla nas to jest powazny problem.

3. Sprawa nie została skonsultowana z mieszkańcami.

Dla większości znas informacja o planie wybudowania Punkfu Setektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w sąsiedźwie naszych domów i mieszkań jest



niemiĘm zaskoczęnięm zęstrony gminy, Nieskonsuitowanie z namiplanów
doĘczących wybudowania pszok-u jest dla nas nie do przyjęcia.

Biorąc Pod uwagę Powyzs ze, żądamv wstrzym ania działań mających na celu
utworuenie punktu setektywnej zbiórki odpadów komu"uloy"i, przy ul.
kościuszki 20 oraz wnosimy o niepodejmowanie takich działańw ^

przyszłości.

Z wyrazami szacunku,
niżej podpisani mieszkńcy wsi Kamiennik/-\..


