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:37 '',VĄPlELSK
joli iat ryp]ńSki

ż.llavrsko pomorskie

Uchwała nr XLIX/263l18
Ratly Gminy Wąpielsk
z dnia 1l styczna 2018 roku

przyjęcia stanowiska Rady Gminy Wąpie|sk w sprawie wyrażenia sprzeciwu
nł budolvę }v Gminie Wąpiclsli z:rkladu produkcji polepszacza glebowego.

ry spra\Yie

Na poclstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar'ca 1990 r. o sanrorządzie gnrinnyn't
j.
(t.
D'. U . z 2017 r. poz' 1 875, poz. 2232) Racla Gnriny Wąpielsk uchwala, co rrastępltje:

Rada Gmin5' Wąpielsk przyjmuje stanorvisko i wyraża stanowczy plotest przeciw
planorł'anej inwest1'cji budowy w Gnirrie Wąpielsk zakładu prodllkcji po]epszacza
glebowego przez plywatnego inwestora, którego tleśó starrowi załączllik do niniejszej
.6

1.

trcl-rwały.

Uchwała wchoclzi w Życie Zdrriern pocl.jęcia i pocllega ogło.'"niu w BIP oraz na tablicy
il-r1brr-n ac1' j r-rej Urzędrr GI'r-riny rv Wąpie1 sku'
Ą 2.

7Tomasz Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

7,alącznil< do rrclrrl' al1'
nL

Xl.lX/263/l

fl

I{ady Gnrinv \\/:lp iclsJi

z dnia

ll

str,cznia 2018 roliu

Stanorr,islro lLad1' Gnrin1' Wąpielslr
rv

spl'lrvic wYrażenia sprzccirr'u n:r budowę rv Gnrinie Wąpiclsk
zakladu produhc,li polcpszacza glebotlcgo

DziaIając rr' illietriu nlieszkaticóri' Grrrin1' \trlu'-'1"1slt. I{ada Gnin1'' Wąpiclsli
Stal](]ucZ0 silrzecirł'ia się plarrorvanej illr'ves1ycji buclorr'r, rł' Gnlinie Wąpiclsk zaliIacltL
pl-irdtlkcji polepszacza glcborr'ego plzeZ pl}'wŁitl]cgo itrlvestora'

W

zrviz1zlru

z obrvieszczellicn Wójta (jrninv

Wąllie]s]< znak: RI.(122().6'9'2017.DS

20l7l'olitt

o llloŻ]irłościuclzialLl spoleczeIistrr'a rv pos1epoli atritt. rt' ralllitclt
jest
lttól'ego przcplolvaclzalla
ocenir oddziah,rvatlia tra śt'oclorł,islio.a ta]iże zapoztrallietrl się zc
posicclzctlia
Spl'a\\ą w ttirkcie
polilczon1'clr lionrisji l{ad1' Gnlinl'. ti. Kolnisii BrrclżetLr i
z cInia 15 grudnia

I(onlisji Gospoclirrczej rr' dllirr 28 grtrdlliir Ż0l7 r' oraz llir spotlratritt itliblnlacr jnltrr rr'clniu
3 sly'czllia 201 8 L.. Rada Cilllin1'' Wąpielslt \rvl'aŻit Stilnowcz\' protcst 1lt'zecirv platlou'ln,.'.j
inrvest1,c.ji l]tldo\ĄiJJ \v Cillinic Wąpielsk zal.1adtr pl'odukcji polc1lszacza g1eborr,cgo przcz
p]'}'watncgo itllvestot'ił i rryclallia pozvtvlr'ne.j dcc1,zji o śt'oclorłis]ir:lrr'r'clr ttr'virrttilliorvatliaclr
dla pt'zeclsięlvzięcia pn. ..Btlclorva zakłacltr pr'ocltrkcji polepszilcz:r glcborł'ego tla leletlie
dzialck nr l l l/4 i 1] 1/5 rv obl'ębie 0007 Lanlliorr'izlla. rv Glllillie Wi1piclslr. poir'ia1 l{vpilis1<i.
."vojerr'óclztrł'o kujaivsko _ polllol'sl<ic".

P]allorr'atlc 1rrzeclsięrr'zięcio jcSt 1rIZeClsięWZl ęciell. k1(lr.c rv opinii Raclv Gnlin'l
We1pielsk. bęclzic zllacząctl trjenrrlic r'r,płr'r'r'ać i ocldzjall,ri'ac na śl'oc]orvisi(o ll.l1tll.al1]e.
niszcząc.jcgo llatltt'allle u'a1orv pt'zr'Lodllicze i ekos1,stcll\,. \\'t\,l'll na tclcl'l\' objęte obszar'ctll
Chtoniotrcgo l(l'ajobraztr. Nattrr-ą 2000 i rezel'rr'atenl l'zclti Drrr'ecr'. l)otlatlto tlsytttclu,lttlic
platlorł'aIlego zaklaclLr rr' obszarze clrronioneuo kt'ir.jobraztt l:liszczy r'viele gattrlllrilrr' roślini
zlł'iel'zą1" rv t1'trr gatulktir'v chl'onicltrr'ch. L]ttclolł'a idzialalnośćte.j inltcst;-'c'ji ztlisz'cz'\ nasze
c1r'ogi. lroclę i porł'ietlze. a takŻc bęclzie nieJ<orz1strric rrpIrlłać tla zc]rorł,ie i z1'cie lLrcizkic'
Nic clrcellr1'tla 1ci'cnic rraszej (}nlin1,Lcalizacji tal<ie_uo pr.zec1sierrzięcia.
WvtaŻi'ttt-lv zdcc1'c1olr'irtr1,spt'zecirv

co clo buclolvl' lla terellie Gnlill1, \\lą1liclsli zaiilaclu

pludLlkcii p,'lqp57.1c7.l gleburre;o. z tltrtr'i ttrr:
i' W1'soki s1opicli r)'Z)'](a rr' pt'zedtlliocic l1egal\'wnego rvpl.vrr'tt 111atl cl lł,atlcttl
pl'zedsięrvzięcia na oclrl'cl;lę pr'z1,l'od1' i kt'ajobrazLr C)bszat'rt C1rr-oIliorlego I)olilr1'
I)lrvęc,v. l)rzeclsttrrl'ionc statlorr'is1ra Zil\\'aItc \r clolittnren1ac.jach podlireś1aji1 starl
zagrozellia śroclorviska rvat'unkrrjąc jego częściorr'ąelinlirrację r'ealizacją przecisięrrzięć
11111'c511'g '',jllvch. co llie sprz1'ja rł;łcl:rrr'aniu pozr,lr,lr tlr c lr dcc1'zji.jerl,r,'llic tla poclslarłie
clonrnicltari clokumentacr, jnych.

2.

3.

4.
5.

Znaczne obniżerrie atrakc;'jności agrotlrr.ystycznej i turystycznej gmily Z uwagi tra
pogor'szer-rie jakościpowiett'za i walor'ów kraj obr'azolłyclt, takŻe rentownościgrurrtórv
właścicielskich.
Wysoki stopieri en-risji Substancji do powietrza oraz emisji hałasu spowodowanego
pracą tnasZy11 blrdowlanyclr oraz eksploatacją śr.odków transpoftu dorł'ożącego
lllateriały btrdowlarre' Naclto pojawienie się znacznych pyłólv i osadów, szkodliw1'clr
nie tyllto d]a środorł'iskanatulalnego, ale i stanowiących zagrożerrie dla zdrowia
mieszkańcórv.
Istnienie moŹlirvościobr-riŻcnia poziotnu rł'ód głębinowyclr, co jest szczególnie istotne
Ze względLl lla brak wodociągu rł' nriejscowości Lamkowizna'

Negatywny Stos].lnek mieszkańców do pl'ojektu' bior.ąc pod uwagę ich Stan ZagroŻenix
zdrowottlego. Projektowana inwestycja rrie polepszy zycia jej mieszkańoów,
wprowadzi znaczne ograniczenie nie Lylko krajobr.azowe, ale i realny spadek
clochodów agl'otr"uyst)'cznyclr oraz lvłaścicięls]<ich.ZagroŻ'one jest takŻe zdrowie jej
rnieszkariców. W1'jaśnienie inrvestora w tytrr zakre sie rrie budzą zau1'ania społecznego,
sta.ją się pr'zyczyną konf1iktó''v spoJecznyclr oraz innych niekotzystnych ziawisk.
W związku Z powyŻszynr' Rada Grrriny Wąpielsk wyraza zdecydowany sprzecirł'
wobec brrdorły rł, Gtlrinie Wąpielsk zakładrr produkcji polepszacza glebowego pr.zez
prywalnego inwestora.

