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My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Chełmiec powodowani troską o zdrowie,
komfort życia naszych dzieci i aktualny stan środowiska naturalnego zwracamy się do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o poddanie ponownej analizie oraz
wydanie negatywnej opinii dotyczącej zmiany mieiscowe%o planu zaEospodarowania
przestrzenne%o Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany 1Y” w aminie Chelmiec

—

w

2ranicach opracowania jUęczany tU” Klęczany: dz. Nr 1/57, l/59, l/61, l/62, 1/63 i 1/64
oraz części dz. Nr l/58, l/60 i 1/65, które2o celem ma być powstanie Zakładu Zbierania i
Odzysku Odpadów Komunalnych w IUęczanach.
Jako mieszkańcy gminy Chełmiec jesteśmy przerażeni

wizją zakładu, który znacząco

wpłynie na środowisko naturalne i tym samym poziom życia oraz zdrowie mieszkańców
naszej gminy. Sądzimy, że nie bez wpływu na środowisko naturalne będzie również fakt, że
do planowanego Zakładu Zbierania i Odzysku Odpadów Komunalnych będą zwożone odpady
z terenu całej gminy a w przyszłości może i nawet z terenu okolicznych gmin. Uważamy to za
poważne

obciążenie

nie

tylko

środowiska

naturalnego,

ale

mamy

uzasadnione

przypuszczenie, że w związku z pojawieniem się emisji do atmosfery odoru związanego z
wyżej wymienionym zakładem, wywiewaniem śmieci z terenu zakładu oraz nadmiernym
ruchem ciężkich pojazdów przewożących nieczystości spadnie nie tylko, jakość życia
mieszkańców, ale i ceny naszych nieruchomości. Obserwacje podobnych instalacji,

upoważniają nas również do twierdzenia, że działalność tego typu wiąże się z
wprowadzeniem nadmiernej emisji hałasu związanej zarówno z działalnością zakładu, jak i
transportem.

Zwracamy uwagę, że do tej pory nie podjęto z Nami konsultacji mających na celu
wyjaśnienie powodów lokalizacji tego typu zakładu w Klęczanach, gdzie mieszkańcy

są już

wystarczająco obciążeni z powodu skumulowanego oddziaływania na środowisko biorąc pod
uwagę istniejące już w Klęczanach zakłady

—

Kopalnię Surowców Skalnych

—

(

wydobycie

piaskowca) czy wytwórnia mas bitumicznych ESBUD (produkujący mieszanki mineralnoasfaltowe typu Beton Asfaltowy, mieszanka SMA oraz Asfalt Lany).
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w niedalekiej odległości od planowanego
Zakładu znajduje się osiedle domów jednorodzinnych w Marcinkowicach, jak również ujęcie
wody pitnej dla sporej grupy mieszkańców Klęczan. Ponadto część terenu objętego planem
znajduje się w strefie rozrzutu odłamków skalnych oraz w strefie drgań parasejsmicmych
pochodzących od robót strzałowych w Zakładzie Górniczym, a fragmenty terenu o większych

(D

spadkach

są zagrożone procesami osuwiskowymi. Oprócz tego część terenu znajduje się na

obszarze bezpośredniego zagrożenia wezbraniami powodziowymi potoku Smolnik. Powyższe
argumenty

są dla nas wystarczającym powodem by prosić o wydanie negatywnej opinii w

sprawie planów lokalizacji sortowni odpadów w Klęczanach.
Tym samym wyrażamy stanowczy sprzeciw lokowania tej inwestycji, która w
naszej ocenie zagraża środowisku przyrodniczemu oraz przyczyni się do pogorszenia
warunków zamieszkania i będzie powodowała ogromne uciążliwości dla Mieszkańców.
Nie chcemy by nasze bezpośrednie sąsiedztwo było w niedalekiej przyszłości siedliskiem
smrodu, rakotwórczych pierwiastków, gryzoni i robactwa.
Wobec powyższych argumentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne
przeanalizowanie zasadności zmiany planu w zakresie możliwości realizacji sortowni

(D

odpadów z Punktem
selektywnego

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów Komunalnych z programem

gromadzenia i przetwarzania odpadów w Klęczanach uwzględniając

technologię przetwarzania odpadów w instalacji sortowi odpadów w Klęczanach (kopia
przyjętej przez Gminę technologii w załączeniu).
Wnosimy również o negatywne uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn. Zakład Zbierania i Odzysku
Odpadów Komunalnych w Klęczanach na działce nr. l/63.
Chcemy podkreślić, ze jesteśmy zdeterminowani do aktywnej obrony naszych praw w
korzystaniu z czystego środowiska naturalnego, w tym w szczególności z czystego powietrza,
które będą wdychać nasze dzieci oraz całe pokolenia mieszkańców gminy Chelmiec.
O wyjaśnienie wszystkich naszych wątpliwości wielokrotnie zwracaliśmy się do
Wójta Gminy Chebniec jednak wszystkie nasze prośby i próby rozmowy były ignorowane.

Poniżej znajdują się podpisy mieszkańców gminy Chelmiec, uprzejmie prosimy o
uwzględnienie naszej prośby.

Do wiadomości:
-

-

Wójt Gminy Chełmiec, ni. Papieska 2 33—395 Chełmiec
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec, ni. Papieska 233—395 Chełmiec

-A/a

Zahczniki:
kopia „Tecbnologia przetwarzania odpadów w instalacji sortowni w Klęczanach na działce
nr l/56 wraz z uwzględnieniem organizacji punktu selektywnego zbierania odpadów
(PSZOK)”
-

Osoba do kontaktu:
Sołtys Katarzyna Bobak
Marcinkowice 124
33-393 Marcinkowice
Teł; 502103085
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