.

rc b

p.

t

V. w .

jq

\Ai'^j5^0wvohU
PETY

A/c^
cPrćbC
Of.oc.mj
A MIESZKAŃCÓW

do Rady Miejskiej w
- Komisja Spraw Społecznych

My, mieszkańcy Tuszymy, wnioskujemy o zwołanie w trybie pilnym
zebrania wiejskiego z uwagi na niepokojące nas doniesienia w przedmiocie
budowy w naszej wsi piaskami.
Od niedawna dochodzą do nas informacje w kwestii zamiaru lokalizacji
w naszej wsi kopalni piasku, a w związku z tym zamiaru wykupu od nas gmntów
zlokalizowanych przy utwardzonej drodze gminnej biegnącej od przysiółka
Chęcin w kierunku Woli Ocieckiej.
Jako osoby bezpośrednio związane z tą sprawą, albowiem mówi się
o wykupie na cele inwestycyjne naszych pól, wyrażamy ogólny sprzeciw
w postaci braku zgody na dobrowolną sprzedaż gruntów rolnych na cele
lokalizacji wyżej wymienionej inwestycji!
Swoje stanowisko uzasadniamy m.rn.:
1) uciążliwością prowadzonego w przyszłości wydobycia piasku,
2) bliskością zabudowań jednorodzinnych,
3) bezpieczeństwem naszych dzieci,
4) hałasem,
5) wzmożonym mchem ciężkich samochodów,
6) emisją spalin pracującego sprzętu technicznego oraz innych zanieczyszczeń,
7) zniszczeniem infrastruktury drogowej,
8) zmianami warunków mikroklimatycznych okolicy,
9) zmianami warunków gmntowo-wodnych,
10) zmianami środowiska przyrodniczego,
11) ograniczeniem możliwości rozwoju budownictwa jednorodzinnego wzdłuż
ww. drogi gminnej,
12) degradacją naszego środowiska naturalnego wzorem kopalni piasku
w Przecławiu,
co niewątpliwie źle wpłynie na klimat, a także zdrowie i warunki życia
okolicznych mieszkańców.
Dodatkowo, niepokoi nas fakt pozyskiwania naszych danych osobowych
z ksiąg wieczystych i bezpośrednie wizyty w naszych domach nieznanych nam
osób nakłaniających nas do odsprzedaży gruntów rolnych zlokalizowanych przy
drodze, o której mowa na wstępie.

W związku z powyższym, wnioskujemy o zajęcie stanowiska Gminy
Przecław (Rady Miejskiej i Burmistrza) w poruszanej powyżej kwestii.
Mając na względzie dobro mieszkańców naszego Sołectwa prosimy
o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji i zwołanie w tej sprawie we wsi
Tuszyma zebrania wiejskiego.

W imieniu mieszkańców
Sołectwa Tuszyma,
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