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Do Wójta Gminy Ostrówek

My, mieszkancy wsi Dymek zglaszamy stanowczy sprzeciw dotyczacy lokalizacji majacego
powstac zakladu utylizacji opon metoda termolizy niskotemperaturowej

na terenie

sasiedniej miejscowosci Wielgie.
Naszym celem jest przekonanie wszystkich zainteresowanych

stron, iz obecnie brana pod

uwage lokalizacja jest niewlasciwa ze wzgledu na szkodliwosc srodowiska i uciazliwosc dla
otoczenia. Faktem jest, ze w efekcie procesu przerobu opon bedzie nastepowala emisja
szkodliwych gazów, skazenie wód gruntowych,

nadmierny halas, nieprzyjemny zapach

unoszacy sie nad nasza wsia.
W licznych artykulach prasowych przeczytac mozemy, ze w róznych czesciach naszego kraju
próbuje sie uruchomic tego typu spalarnie opon, jednak w kazdym z tych przypadków
spotyka to sie ze zdecydowanym sprzeciwem organów wydajacych opinie, mieszkanców
okolic i innych organizacji srodowiskowych

i ekologicznych. W zwiazku z tym, utwierdza nas

to w przekonaniu, iz nasze obawy nie sa bezpodstawne i nieuzasadnione.
My, mieszkancy wsi Dymek, zwracamy sie z prosba o poparcie naszego sprzeciwu, aby nie
dopuscic do powstania w najblizszej okolicy zakladu zatruwajacego nasze srodowisko.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prosby i wsparcie ze strony Urzedu.
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My mieszkancy miejscowosci Wie~gie zmusz'eni jestesmy ostro zaprotestowac
przeciwko lokalizacji utylzacji opon metoda termolizy niskotemperaturowej

na

dzialce ewidencyjnej nr. 931 mieszczacej sie na terenie naszej miejscowosci, Wielgie.
Pragniemy podkreslic, ze naszym celem jest przekonanie wszystkich
zainteresowanych

stron, ze obecnie brana pod uwage lokalizacja jest niewlasciwa ze

wzgledu na szkodliwosc i uciazliwosc dla otoczenia i srodowiska. Faktem jest, ze w
efekcie procesu tych opon bedzie nastepowala emisja szkodliwych gazów dla
otoczenia, realne jest tez skazenie wód gruntowych,

nadmierny halas, smród palonej

gumy unoszacy sie nad nasza wsia·
W licznych artykulach prasowych przeczytac mozemy, ze w róznych czesciach
naszego kraju próbuje sie uruchomic tego typu spalaranie opon, jednak we
wszystkich tych miejscowosciach gdzie próbowano zlokalizowac podobny zaklad
termolizy opon spotyka sie to ze zdecydowanym sprzeciwem okolicznych
mieszkanców, organów wydajacych opinie badz innych organizacji srodowiskowych
ekologicznych. Utwierdza nas to,w przekonaniu, ze nasze obawy nie sa
bezpodstawne i, ze dzialamy w slusznej sprawie'.
My mieszkancy wsi Wielgie, prosimy Pana Wójta gminy Ostrówek aby nie dopuscil
do powstania zakladu zatruwajacego nasze srodowisko. Mamy nadzieje na
zrozumienie i wsparcie ze strony Pana urzedu.
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My, mieszkancy wsi Szynldelów zglaszamy stanowczy sprzeciw
dotyczacy lokalizacji majacego powstac zakladu utylizacji opon metoda
termolizy niskotemperaturowej na terenie sasiedniej miejscowosci Wielgie

~

Naszym celem jest przekonanie zainteresowanych stron, iz obecnie brana
pod uwage lokalizacja jest niewlasciwa ze wzgledu na szkodliwosc
srodowiska i uciazliwosc dla otoczenia. Faktem jest, ze w efekcie procesu
przerobu opon bedzie nastepowala emisja szkodliwych gazów, skazenie
wód gruntowych, nadmiemy halas, nieprzyjemny zapach unoszacy sie nad
nasza WSIa.
W licznych artykulach prasowych przeczytac mozemy, ze w róznych
czesciach naszego kraju próbuje sie uruchomic tego typu spalarnie opon,
jednak w kazdym z tych przypadków spotyka to sie ze zdecydowanym
sprzeciwem organów wydajacych opinie, mieszkanców okolic i innych
organizacji srodowiskowych i ekologicznych. W zwiazku z tym, utwierdza
nas to w przekonaniu, iz nasze obawy nie sa bezpodstawne i
nieuzasadnione.
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My, mieszkancy wsi Szynkielów, zwracamy sie z prosba o poparcie
naszego sprzeciwu, aby nie dopuscic do powstania w najblizszej okolicy
zakladu zatruwajacego nasze srodowisko.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prosby i wsparcie ze strony
Urzedu.
Mieszkancy Wsi Szynkie1ów

