Apel
Organizacje obecne na konferencji w Strzemieszycach wyrażają stanowczy
sprzeciw 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. Dotyczy to
również ochrony przed skutkami działania zakładów już istniejących i wynika z
braku odpowiednich regulacji prawnych i stanowiska władz samorządowych i
państwowych często
nie biorących pod uwagę opinii mieszkańców i ich
protestów. Apelujemy do Prezydenta, Sejmu i Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej o podjęcie niezwłocznie działań w zakresie :
1.
Urzeczywistnienia
w
przepisach
prawa
konstytucyjnej
zrównoważonego rozwoju określonej w art. 5 Konstytucji RP.
2. Ustanowienia stref ochronnych
bezpieczną odległość od zabudowań.

wokół

inwestycji

zasady

zabezpieczających

3. Wprowadzenia stref oddziaływania wokół zakładów
i wprowadzenia
obowiązkowegomonitorowania poziomu zanieczyszczenia środowiska w tych
strefach oraz umożliwienie dobrowolnych bezpłatnych badań dla mieszkańców
tych stref.
4.Ograniczenia wielkości regionów gospodarki odpadami komunalnymi
(RGOK) do obszaru zamieszkałego przez maksimum 300 000 mieszkańców.
5. Dostosowania wymagań ustawowych najlepszej dostępnej techniki do
poziomu Unii Europejskiej i poziomu najlepszych rozwiązań światowych.
6. Wprowadzeniainstytucji referendum lokalnego dającego możliwość
wstrzymania budowy przez mieszkańców na poziomie dzielnicy lub osiedla.
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.
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.
12. Odblokowania prac nad Ustawą o odorach i jej jak najszybsze
wprowadzenie do przepisów prawnych oraz przyjęcie jako obowiązujących
standardów ochrony powietrza.
Uważamy, że są to niezbędne regulacje dla zapewnienia właściwego
inwestowania zapewniającego równowagę pomiędzy warunkami życia
mieszkańców a realizacją koniecznych dla gospodarki inwestycji. Obecnie brak
takiej równowagi wywołuje społeczne konflikty i prowadzi do poważnych
niepokojów społecznych. Paradoksem jest, że środki UE wydawane na ochronę
środowiska wprowadzają tak wielkie uciążliwości dla mieszkańców, dla których
interesu są niby kierowane. Wszystkie protesty podejmowane przez
organizacje biorące udział w konferencji mają głębokie uzasadnienie i znalazły
nasze pełne poparcie. Oczekujemy, że Państwo reprezentujący instytucje
odpowiedzialne za ład prawny w Rzeczypospolitej Polskiej podejmą wreszcie
działania zapewniające właściwe funkcjonowanie ochrony środowiska
naturalnego w naszym kraju , które będzie brało uwagę przede wszystkim
dobro człowieka. Nie jesteśmy przeciwko budowie nowych zakładów, ale
muszą to być zakłady nie szkodzące obywatelom naszego państwa, działające
w ramach czytelnych i jednoznacznych oraz powszechnie akceptowanych ram
prawnych.
Podpisano:
Stowarzyszenie Częstochowa 2020 Częstochowa
Konfederacja dla Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza
Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie Sosnowiec
Stowarzyszenie Dąbrowa na Plus Dąbrowa Górnicza
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ
DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza
Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej" Pszczyna
Stowarzyszenie Na Rzecz Pszczyny Pszczyna
Stowarzyszenie Rudzianie Razem Ruda Śląska
Unia dla Sosnowca Sosnowiec
Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce Dąbrowa Górnicza
Stowarzyszenie Stop Barycz Kraków

Stowarzyszenie Zielona Trzebinia
Zielony Ring Przemszy Sławków
Rada Dzielnicy Lipniki Bielsko-Biała
Barbara Dziuk Sejmik Śląski (Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej) Gliwice
Organizacje wspierające :
Stowarzyszenie Eko-Lu Chrzanów-Luszowice
Stowarzyszenia Czyste Bielany Warszawa
Stowarzyszenie Czyste Radiowo Warszawa
Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej Śmiłowo
Stowarzyszenie „Czyste Ciółkowo” Ciółkowo gm. Radzanowo
Stowarzyszenie Zielona Mogiła Kraków
Fundacja Na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie

