
MINISTERSTWO RODOWISKA 
KANCELARIA OGÓLNA 

O 

5 
L.dz. .................................... 

Garwolin, dn. 20.07.2019r. ń

ł

Ż ł

ę ł

11111111111 
RPW/46305/2019 N 
Data: 2019-07_23 
Min Srodowiska 

Dyrektor 

Departamentu Gospodarki Odpadami 

Pani Magda Gosk 

Mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy II Armii Wojska Polskiego, 
Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej są  zaniepokojeni informacją  pojawiającą  się  
w mediach związaną  z planowaną  budową  zakładu recyklingu tworzyw sztucznych 

na ę  należącej do osoby prywatnej - położonej 

na gruncie miejskim za obwodnicą  (patrząc od centrum miasta). Inwestorem jest firma 

Jesteśmy przeciwni budowie a w jej następstwie rozpoczęciu działalności takiego rodzaju 

firmy na terenie blisko usytułowanym od naszych domów. Jesteśmy pewni, że konsekwencje 

tej inwestycji będą  niesamowicie uciążliwe nie tylko dla rodzin mieszkających najbliżej, ale 

również  dla całego Garwolina. 

Pierwsza to smród, który będzie ciągnął  się  już  za samochodami przywożącymi materiał  do 

recyklingu (wystarczy powąchać  zapach z worka z plastikami gdy znajdują  się  tam 

opakowania np. po śmietanie). Zagrożenie dla środowiska np. wód gruntowych w pobliżu 

miejsca ich składowania, pojawienie się  w okolicy gryzoni i robactwa. W końcu uciążliwość  
i zagrożenie ze strony samego zakładu: potężne młyny, o których mówi pan Trzpil generują  
olbrzymi hałas i pył  z tworzyw sztucznych. 

Co do szkodliwości plastiku mówi się  ostatnio bardzo dużo. Eksperci (naukowcy irańscy 

donosi The Daily Mail) alarmują, że wdychamy plastik. Specjaliści ostrzegają, że może to 
wywołać  astmę, choroby serca oraz raka. 
Coraz więcej mikroplastików dostaje się  do powietrza. To bardzo drobne elementy - nie są  
większe niż  5 sim, pochodzą  ze środków czystości, kosmetyków, leków i ubrań. 



Nawet celebryci odchodzą  od przechowywania żywności w plastikowych opakowaniach, 
a coraz więcej mówi się  o szkodliwym działaniu opakowań  przy różnego rodzaju dietach czy 
caterir gu. Tu mówimy o cząsteczkach plastiku, które powstaną  w procesie mielenia - za parę  
lat zdziwimy się  zwiększoną  zachorowalnością  na wyżej wymienione schorzenia. 

Dodatkowo zwracamy uwagę  na kierunek wiatru najczęściej wiejącego na naszym 
terenie: — są  to wiatry z kierunku inwestycji, więc wszystko przywieje na teren miasta. 
Jak wiadomo Garwolin jest położony w dolince (GRAJDOŁ) i jak coś  przywieje, to tak 
szybko nie wywieje, czego dowodem są  problemy w okresie zimowym ze smogiem. 
(Unoszące się  zanieczyszczenia widzą  bardzo dokładnie mieszkańcy osiedla Stacyjna 
z najwyższych pięter bloków.) 

Kolejny temat, to zakres planowanej inwestycji. Historia zna już  takie przypadki, 
chodzi o ś  Mial być  to zakład 
zajmu_ ący się  przelewaniem w mniejsze pojemniki gotowych produktów przywożonych 
w cysternach, a teraz mamy potężny zakład produkcyjny, który wydziela nieprzyjemne 
i uciążliwe zapachy. 

W związku z tym to, co właściciel firmy ł  teraz mówi o zakresie 
działalności może w kolejnych latach ulec zmianie, przecież  on tu nie mieszka a jedynie 
inwestuje i dziwnym byłoby, gdyby nie chciał  się  dalej rozwijać  (rozszerzyć  swoją  
działalność  o sortowanie tworzyw sztucznych oraz spalarnię  odpadów) - teren wolny wokół  
zamierzonej inwestycji jest. 

W związku z powyższym wnioskujemy o podjęcie działań  mających na celu 
niedopuszczenie do powstania tej inwestycji w przewidywanym miejscu. Oczekujemy 
informacji zwrotnej dotyczącej składanego pisma. 

Z poważaniem podpisani poniżej mieszkańcy. 

(podpisy mieszkańców 170 w załączniku - ksero) 


