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Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy petycję w sprawie zmian w przepisach ochrony środowiska.

Wersja papierowa została przesłana pocztą.
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Minister Środowiska 

Petycja   w sprawie zmian przepisów 

ochrony środowiska 

 wobec  braku wystarczającej 

ochrony  w Polsce praw człowieka  i ochrony jego zdrowia i majątku przy 

podejmowaniu decyzji  o lokalizacji  zakładów uciążliwych i szkodliwych 

dla środowiska naturalnego, wobec braku  ochrony przed skutkami działania 

zakładów już działających  apeluje  o podjęcie niezwłocznie działań w zakresie : 

1. Urzeczywistnienia w przepisach prawa konstytucyjnej zasady zrównoważonego 

rozwoju określonej w art. 5 Konstytucji RP i przełożenie zapisu w Konstytucji na 

przepisy w ustawach. 

2. Ustanowienia stref ochronnych wokół inwestycji zabezpieczających bezpieczną 

odległość lokalizacji inwestycji  od zabudowań. Strefy ograniczonego użytkowania nie 

dają takiej ochrony. Decyzja o likwidacji stref ochronnych była błędem. 

3. Wprowadzenia stref oddziaływania wokół istniejących zakładów  i wprowadzenia 

obowiązkowego monitorowania poziomu  zanieczyszczenia środowiska w tych 

strefach oraz umożliwienie dobrowolnych bezpłatnych badań dla mieszkańców tych 

stref oraz odszkodowań za naruszenie prywatności mieszkańców ograniczonej 

poprzez ograniczenie z możliwości z pełnego korzystania  ze swojej nieruchomości. 

4.Ograniczenia wielkości regionów gospodarki odpadami komunalnymi 

(RGOK) do obszaru zamieszkałego przez maksimum 300 000 mieszkańców. Obecne 

zakłady o przerobie ponad 100 000 ton odpadów to zagrożenie dla mieszkańców i 

dróg. 



 

 

5. Dostosowania wymagań ustawowych najlepszej dostępnej techniki do 

poziomu Unii Europejskiej i poziomu najlepszych rozwiązań światowych. Brak jest 

takich rozwiązań dla wielu obszarów działalności produkcyjnej i technologicznej. 

6. Wprowadzenia instytucji referendum lokalnego dającego możliwość 

wstrzymania budowy przez mieszkańców na poziomie dzielnicy lub osiedla. Obecnie 

sąsiedzi nie mają prawa zatrzymać uciążliwej inwestycji. Jest ponad 100 lokalnych 

konfliktów. 

7. Uwzględniania przy wydawaniu decyzji o inwestycjach skumulowanego ich 

oddziaływania w  danym miejscu uwzględniającego wpływ  istniejących  zakładów w 

zakresie zanieczyszczenia środowiska, hałasu i obciążenia sieci transportowej. 

Obecnie wydaje się często decyzje dla każdej linii osobno nie uwzględniając ich 

łącznego oddziaływania. 

8. Wprowadzenia obowiązku opracowywania raportów środowiskowych przez 

licencjonowane firmy posiadające odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia. 

9. Wprowadzenia odpowiedzialności materialnej inwestorów na rzecz 

mieszkańców, którzy stracili zdrowie i ponieśli straty materialne na skutek lokalizacji 

w ich pobliżu zakładów zanieczyszczających środowisko. 

10. Kontroli wydawania środków UE na inwestycje pomagające 

ochronie  środowiska, ale jednocześnie będące obciążeniem dla mieszkańców. 

11. Przeprowadzenia konsolidacji instytucji powołanych do 

ochrony środowiska i nadanie nowej agencji uprawnień policji środowiskowej               

( podobnie jak uprawnienia inspekcji pracy, 7 dni zgłoszenia kontroli  to okres w 

którym można usunąć emisje z linii produkcyjnej). 

12. Odblokowania prac nad Ustawą o odorach i jej jak najszybsze wprowadzenie 

do przepisów prawnych oraz przyjęcie jako obowiązujących standardów ochrony 

powietrza. 

13. Opracowania  nowego  Rozporządzenia Ministra Środowiskaw sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych MBP uwzgledniającego : 

 Jednoznaczne określenie w warunkach  lokalizacji jako minimalnej 

odległości        3000 m zakładu od najbliższych budynków mieszkalnych. 



 

 

 Wprowadzenie wymogu określenia przez inwestora  dróg dojazdowych do 

nowego zakładu, które nie spowodują dodatkowej  uciążliwości zwiększonego 

transportu dla mieszkańców. 

 Określenie  maksymalną zdolność przerobu dla zakładów RIPOK. 

 Utrzymać jako bezwzględnie obowiązujący okres min. 8 tygodni dla 

fermentacji tlenowej. 

 Wprowadzenie  kontroli odorowej zakładu i stabilizatu po wyjęciu z tunelu oraz 

określić dopuszczalny poziom odorów i skażenia bakteryjnego w strefie 

leżącej obok zakładu z podaniem odległości od zakładu. 

 Wprowadzenie zakazu prowadzenia jakiejkolwiek fermentacji na otwartym 

powietrzu oraz transportu na otwartej przestrzeni przed zakończeniem 

fermentacji.. 

 Wprowadzenie jako obowiązujące pozwolenie zintegrowane dla MBP. 

 Zabezpieczenie w tunelach  system automatycznego mieszania odpadów 

podczas procesu fermentacji. 

 Wprowadzenie oczyszczanie powietrza oprócz biofiltru poprzez układ płuczek 

wodnych lub określenie innych nowoczesnych rozwiązań. 

 Wprowadzenie jako obowiązujących  jednoznacznych  zasad BAT dla 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów odpowiadających 

poziomowi Unii Europejskiej i techniki światowej. 

14. Wprowadzenia jednakowych przepisów dla przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Obecna zmiana przepisów od 1 stycznia zdezorganizowała rynek i 

spowodowała zamieszanie, ponieważ wprowadziła dodatkowe opłaty i wymagania 

poziom czystości, co wyeliminuje przydomowe oczyszczalnie z budownictwa. 

15. Przywrócenia niższego poziomu dopuszczalnych norm hałasu i wycofania 

zmian ustawy o ochronie środowiska w sprawie hałasu wprowadzonych przy 

<ustawie antysmogowej”. 

 

                

  

 


	Fwd petycja.
	R:\ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ\Petycje\petycje 2016\44 petycja z 22 czerwca Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce\petycja.pdf
	symbol_ms_min_max.jpg
	petycja  w sprawie ochrony środowiska.doc


