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Podmiotem Wnoszqcym niniejszq petycję

jest grupa osób fizycznych

( w rozumieniu art. 2 ust, 1 o petyc.lach z dn. ll lipca 2014 roku)

mieszkańców Gminv Fałków.

Do Wójta Gminy Fałków

Pana Henryka Koniecznego

f6.260 Fałków

ul. Zamkowa LA

PETYCJA
w sprawie lokalizacji PSZOKU.u, SPALARNI ŚMIECI orazwszelkich innych

uslugo przemysłowvch ltrb magazynowych, uciążliwych dla mieszkańców , plzy ul.
Pląskowickiej w Fałkowie, Fałkorva i okolic.

W odniesięniu do komunikatu Wójta Gminy Fałków Henryka

Konieczrego z dnjafa stycznia 202t roku, w którym wójt informuje, ze Gmina

rom{aiał'a mozliwość por,vstania PSZoK -u przy ulicy Plęskowickiej, pomimo, iż
na chwilę obecną nie prowadzi działańzmierzających do uzyskania stosownych

decyzji oraz zaniepokojeni sprzecznością pomiędzy treścią komunikatu na ten

temat, a informacjanri uzyskan5zmi od Urzędników Gminy oraz Radnych

WNOSIMY O:

. Nie planowanie w powyzszej lokalizacji punktu pszoK, SPALARM
Śtr,llBct oraz irvrych usfug przernysłowych lub magazynowych uciązliwych dla

mieszkańców.

VZASADNIENIE iS

Wyrazarny sprzeciw wobec ewentualnego planowania tego typu

przedsięwzięć. Z4d,amy wstrzymania takich działań w przyszłości bez



konsultacji. społecznych. Funkt Selektyvmą Zbiórki odpadów Komunalnych

otaz wszelkie innę usługi przemysłowe Lub magarynowe uci4zliwe powinny

powstać w innym niejscu, w odpowiedniej odległoŚci od zamieszkanych

nieruchomości, poni ewaz :

1. PszoK i SPALANIA stanowi zagroźrcnie dla zdrowia i Ęcia
mieszkańców Fałkowa i okolic.

Wg ogolnych wytycznych dotyczqcych PSZOK- ów, muszą one

zapewniać prryjęcte takicjr odpadów jak:

- lampy fluoroscencyjne i inne odpady za,wierające ńęć i ołów,

- urządzerua zawier ą ące freo ny.

.urządzeniae|ektryczne i elektroniczne zawlerujące niebezpieczne składniki)

- bateńe i akumulatory,

- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

' środki ochrony roślin I i II toksyczności bardzo toksyczne np. herbicydy,
insektycydy,

- opakowania zavlteruiące pozostałości substancji niebezpiecznych|ub zaniecryszczol:re,

- opakowania z metali zalvierające ntebezpieczne, porowate elementy'

- elementy wznocnienia konstrukcyjnego (np. azbest),

- farby, fusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierujące niebezpięczne
substancje.

ZaŁJadamy równiez, ie PSZOK będzie miejscem nie tylko odbioru

odpadów niebezpiecznych, ale i czasowego ich składowania. Jeśli każzdy

z m|eszkańców Gr:riny Fałków będzie mógł zostawić odpady niebezpieczne

w PSZOK, to bęclę one znajdowały się na tym terenie przynajmniej przez

pewien czas. Jeśli PSZOK będzie działał ptzez caĘ czas, to znajdowanie się na

jego terenie odpae!ów niebęzpiecznych będzie normą. odpady niebezpieczne

będę się znajdowały obok clomów, w których mieszkamy ffiY, nasi bliscy

i przyjaciele. JeŚli w grę wchodzi bezpieczeństwo i zdrowie naszych bliskich,

w szczególnośoi naszych dzieci, to nie moze być mowy o jakimkolvąiek

kompromisie. I tak już zb-vt długo Znosimy opieszałośó w z:xliązku z problemem

istniejącego już w n&szyxn sąsiedztwie składowiska odpadów.



2. PSZOK staxrawi zagroźenie skażenia wód gruntowych, a spalarnia
powietrza i gleby"

Z kairdej strony rybok planowanej lokalizacji PSZOK znajdują się

budynki mieszkalne. W miejscu, w którym ma być wybudowany PSZoK oraz

w otaczajęcej go okolicy występuje wysoki poziom wód gruntowych. Wody te

już zostaĘ skazone pTuez istniejęce składowisko odpadów, o azłm mowa

ponizej, a spalanria doprowadzi da następnego skazenia.

3. NieronviąEa,W}t OgrsE}tEly problem istniejącego obecnie składowiska
odpadówo zlokaEiuswaruegs rla ul" Pląskowickiej 89

Z powociu totalnej niekompetencji władz gminy mieszkamy już

w poblizu jednegc składawiska odpadów, które w założeniu miało być

profesjonalnym odz"rzskierłl odpadów przemysłowych, a stało się bombę

ekologicznę, z któr4 od kilku |at Wójt Gminy nie moze sobie poradzic.

Składowiska hatd śmieci regularnie palą się i zatruwają nas i nasze dzieci.

Przykładowo w loku 2019 hatdy śrnieci paliĘ się 8 f&4, akaŻdy zpożarów

trwał przynajmniej kilka dni" Zajmuj4ce kilkaset metrów hałdy zatruwają

równieŻ glebę, a Co za tym tdzie wody gruntowe, co zostało jednoznacznie

potwierdzone przęz Wciewódzki Inspektorat ochrony Środowiska. Sę

przyczlnę prob}encołl z inse}<tami i gryzoniami, z jakimi my mieszkańcy

FałĘwa musimy wa1czyć. Doszło do tego, że w okresie letnim, kiedy

najczęściej dochodzi do pozarów, rodzinaiprry,jaciele boję się nas odwiedzać,

a i my sami, kieeiy flasze podwórka spowija gryzqcy dym nie wychodzimy

z domów. Nikt nigcly nad tyrn składowiskiem nie miał zadnego nadzoru. Nie

mamy zaufania r{c lą,ładz glłinv, poniewaz za\egajqce hałdy śmieci SQ na chwilę

obecn4 praktycznio nienrozliwe do usunięcia, C,y spalarnia rozwiąze ten

problem? IJwaiatny, ie nie. Spalarnia doprowadzi do jeszcze większego

' skazenia środorvis}<a.

4, Ewentualnc p3ano\Ą/ane pov,stanie PSZOKI], SPALARNI ŚMIESI ,,Ł
innych usług pr:aeffr3zg}owyeh tub magazynorvych uciążliwych dla



mieszkańców, jest niezgcdn e ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Rozrvoju Gmirry Fałków

Zgadnie z załqcznikiem nr 3 do Siudium tJwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Pruesttzennego Gminy Fałków . Zmlana,,, które zostało

uchwalone Uchlurała i{r XV/9ól2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 marca

2008 roku, dla ulicy Pląsi<owickiej przewidziana jest zabudowa jednoro dzinna

i zagrodowa z 
'lr67}!łv}1l]i 

usługarni przemysłowymi, o ile nie są one uci4zliwe

dla mieszkańców"

http//www.falkorr.': a1:a}l:::2sttb:='e:"*-łły^umentyRa759lKiervrki,/ a|-?5a00p

5. PSZOK Erał: wszexkie inne uciążliwe usługi przemysłowe lub
magazynowe dopnowadzą do jeszcze większego spadku wartości
nieruchomości ntieszk*ńców u}" Pląskowickiej i okolic.

Pewne jest, ie wartość naszych nieruchomości spadła jui

o kilkanaście a nlaie kilkadziesiąt procent. Tetaz, kiedy planowane jest

otoczenie nas drugirr: sktar1owisł<iem odpadów, wartość naszych nieruchomości

obniźry się drastycz;nie" Będq one idenĘfikowane jako domy połozone w poblizu

z jednej stron;i bom.ny ekologieznej, a z drugiej w poblizu sortowni śmieci, bo

tak narywa się PSZOK ił, artykułach prasolvych i wpisach internetowych. Dla

nas mieszkancaw iest io po'wainy problem.

6.'Sprawa nie zgstała skonsłl}t*wana z mieszkańcami.

Dla większcśei z nas informacj a o ),rozwaŻaniu,' wybudowania Punktu

Selektywnej Zbiórxl ocpadów Komunalnych oraz SPALARM

w sąsiedztwie r,,asz,3,eYt doilrow i mieszkań jest, bardzo delikatnie, mówięc

niemiłym zaskoezeniem zę strony gminy. Nie skonsultowanie z nami

w ptzyszłości planó-w dotyez4eych wybudowania PSZoK-u' czy SPALARM

lub innych uciaztriwych usług przemysłovYych lub magazynowych jest

dla nas nie do prąljęcta. Co więcej, wobec tak ogromnych, wciąz

nierczwiązanych probiemow Z istniejącym składowiskiem W nasf}m
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Nie ujawnia się imion i nazwisk, stosownie do art' 8 ust. 1 ustawy o petycjach,w związkuz

art. 4 ust' 3 - brak zgody na ujawnienie na stronie internętowej wnoszącego petycję


