O orzele. d n. 03.03.2020r.

Do: Rady Miasta i C miny Chorzele

PETYCJA
reprezentujący lokalną społeczność z niepokoje u obserwuje
ekspansję elektrowni wiatrowych, biogazowi, kurników, wielko powierzchniowych hodowli tuczników
oraz przywozu na tereny wiejskie niebezpiecznych i trudnych do utylizowania odpadów o az innych
przedsięwzięć mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie mieszkańców', Groziło t y to również
naszej, jak dotąd w miarę czystej przyrodzie, czystym wodom, powietrzu i obsza owi Nat*1234ira 2000.
Mając na uwadze powyższe możliwe zagrożenia kierując się zasadą przezorność , wydaje się być
logicznym, ażeby podjąć kroki zabezpieczające naszą społeczność przed niepożądanymi r astępstwami.
W związku z tym samorząd mieszkańców proponuje, żeby Rada Gminy podjęła »tosowne uchwały
ograniczające lub zakazujące powyższych przedsięwzięć.
Propozycje uchwał:
1. Całkowity zakaz przywozu i składowania niebezpiecznych odpadów na tereni^ Gminy.
2. Całkowity zakaz budowy kurników na terenie Gminy.
3. Całkowity zakaz budowy wielko-powierzchniowych hodowli tuczników na tełenie Gminy.
4. Całkowity zakaz budowy wszelkich uciążliwych inwestycji wpływających negatywnie la ludzi i
przyrodę.
Ponadto:
Utworzenie stref ochronnych i/lub zakaz budowy:
1. Elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 3 kilometry od zabudowań mieszkalnych
2. Biogazowni o mocy powyżej 0,5 MW w odległości nie mniejszej niż 3 kilometry od zabudowań
mieszkalnych.
3. Biogazowni do 0.5 MW w odległości nie mniejszej niż 2 kilometry od zabudowań mieszkalnych.
4. Biogazownie ogólnie w odległości nie mniejszej niż 1 kilometr od drogi publicznej.

Uzasadnienie
Mając na uwadze zdrowie i życie Mieszkańców naszej Gminy, a także dbając o lasze sro łowisko
propozycja wydaje się być zasadna, a wręcz pożądana. Ponadto nie można wykljiczyć, że określone
skutki dla ludzi i środowiska wystąpią, należy przyjąć, że są one realne. Wyżej wymienio la zasada
przezorności stanowiąca zasadę Prawa Unijnego (art. 191 Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej) Należy wszelkie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków traktować tak ak pewność
ich wystąpienia. Daje ona podstawę do wprowadzenia stref ochronnych, bądź ca kowitych zakazów,
Ponadto wobec wszystkich potencjalnych zagrożeń decydujący głos ma Społecz ństwo (Ustawa: art. 77
ust.l pkt.3 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 20 U i wiele innych).
Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny uznał: wyrok NSA z 9 lipca 2014 roku, cytat: "V' przypadku
inwestycji o dużej uciążliwości dla otoczenia, wójt nie może ograniczyć kręgu i czestnic/ ących w
postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania t renu wy ącznie do
właścicieli sąsiednich działek".

Z poważaniem.

