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PETYCJA 0 POOJ~CIE PILNYCI-i I
ZOECYOOWANYCH OZIAtAN W SPRAWIE
HAtASU , ORGAN, WIBRACJI ORAl
ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA ,
Do:

Wojta Gminy Lipinki LUZyckie

Szanowny Panie,

my nizej podpisani, jako mieszkancy gminy w Rzeczpospolitej Polskiej - Lipinki tuzyckie ,
pofozonej w wojew6dztwie Lubuskim zwracamy

si~

z prosb q

0

zainteresowanie

si~

naszym

problemem. Dotyczy UCIA!LlWOSCI w zakresie hafasu , drgan , wibracji , poprawy jakosci
powietrza, zdrowia ludzi, ochrony srodowiska naturalnego - wody, powietrza, gleby, mikro i
makroorganizm6w oraz gospodarki odpadami.

Domagamy si~ od Wojta Gmioy Lipioki LUZyckie podj~cia pilnej i skuteczoej walki z
halasem , drgaoiami ,wibracji , zaoieczyszczooym powietrzem,!
W szczegolnosci apelujemy 0 podjercie nasterpuj<lcych dzialail w walce 0 zdrowie mieszkanek
i mieszkailcow:

1. Apelujemy 0
podj~cie
oatychmiastowej
procedury przeprowadzenia
oddzialywaoia przedmiotowego przedsi~wzi~cia
czyli uwarunkowania
srodowiskowe dla
zakladu remontowo-oaprawczego ci~zkich pojazdow
dzialaloosci Forst &Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ Krzysztof Szober. , na
terenie Gminy Lipioki LUZyckie .
2. Z~damy stalej kontroli instytucji: Sanepidu w Zarach i WIOS w Zielonej Gorze.
pomiaru i mooitoriogu substaocji lotnych zwi~kow organicznych uwaloianych z
pojazdow (traosportu ci~zkiego) do powietrza. Z~damy elektronicznego
monitoringu w Lipinkach LUZyckich na zanieczyszczenia powietrza tlenkami
azotu N02, pylem PM 10 , PM 2.5. oraz alteroatywoe rozwi~ania elimioacji tych
zanieczyszczen (zredukowac emisj~ t1eokow azotu).
3. Wnosimy

podj,cie dzialari w kierunku wyciszenia zidentyfikowanych
zr6del hatasu w zaktadzie (wyeliminowania hafasu), kt6rych ir6d~em
jest Zaktad nForst &Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ Krzysztof Szober ". Od
d~ui:szego czasu odczuwamy coraz bardziej nasilajqce si~ dolegliwosci zdrowotne
mieszkanc6w.
0

znacz~cych

4. Z~damy podj,cia pilnych i zdecydowanych dzialari do wyeliminowania wibracji i
drgari (irodta zgrupowane na okreslonej przestrzeni ) pochodzClce od zidentyfikowanego
przedsi~biorcy

"Forst &Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ Krzysztof Szober ".

Miejscowosci, w ktorych dobrze sier Zyje, to na ogol takZe miejscowosci, w ktorych dobrze sier
oddycha.
Jest tak dlatego, ze dbalosc 0 jakosc Zycia w miescie oznacza dbalosc 0 jakosc powietrza. A
nieodl'lC7..nym elementem dobrego Zycia jest czyste powietrze, woda , gleba i docenianie
potrzeb oraz dbalosc 0 tereny zielone.

Lista chor6b, do kt6rych przyczynia si~ zanieczyszczenie powietrza jest dluga: astma, infekcje
g6rnych dr6g oddechowych, przewiekla obturacyjna choroba pluc, nadcisnienie, wyiewy,
zawaly, udary, rak pluc, a takte szybsze starzenie si~ ukladu nerwowego. Bardzo negatywny
jest wplyw zanieczyszczen powietrza na rozw6j plodu. Katdego roku kiika os6b
mieszkajqcych w Gminie umiera przedwczesnie wlasnie diatego, ze oddychajq silnie
zanieczyszczonym powietrzem.
Jest tak dlatego, ze dbalosc 0 jakosc Zycia w miejscu zamieszkania oznacza dbalosc 0 jakosc
powietrza. oraz dbalosc 0 tereny zielone , woder oraz gleber.
Przodujemy w statystykach w zakresie wzrostu, zachorowail oraz umieralnosci na raka.
Program zdrowotny powiatu Zarskiego na lata 2008·2015 wskazuje na fakt zachorowania na
nowotwory wsrod mieszkanc6w .Na drugiej pozycji po chorobach ukladu k.r¥enia.

Z kolei wg nieoficjalnych danych 70% spoleczenstwa to alergicy - jest to 0 30% wiycej niz w
skali kraju. Efekty leczenia w znacznym stopniu zale~jednak od miejsca zamieszkania.
Wyrainie widae geograficzny podzial umieralnosci na nowotwory w Polsce. Najwiycej
chorych na raka umiera w wojew6dztwie lubuskim (37 proc.).
Z punktu widzenia zwyklego mieszkailca Lipinek LUZyckich zyjemy w ci~glej mgle,
calorocznym zanieczyszczeniu powietrza, eterycznych odorow wydobywaj~cych siy z rur
spalinowych pojazdow parkuj~cych na parkingu w zakladzie "Forst &Transport Sp. Z 0.0. i
ZUL GAJ Krzysztof Szober " , wibracje i drgania powoduj~ PF;KANIA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH naszych budynkow w, ktorych mieszkamy ZYJEMY.
Nie da siy przy tym pomin~e falctu niekorzystnego polozenia zakladu bezpoSrednio na osiedlu
domkow jednorodzinnych i roZy wiatrow, ktora to pcha wydobywane z emitorow substancje
szkodliwe na pobliskie gospodarstwa domowe.
Zaklad "Forst &Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ Krzysztof Szober". posiada dU4 floty
transportu ciyZkiego ,ktora parkuje ,jest myta i naprawiana wsrod dom6w , zamieszkalych
przez mieszkancow Gminy.
UwaZamY, ze uciqi:liwosci zapachowe, wyemitowane zanieczyszczenia, jak i halas,
drgania , wibracje oprocz bezposredniego szkodliwego wplywu na nasze zdrowie s~
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami psychofizycznymi, ktore wywoluj~ rowniez
negatywne skutki zdrowotne. Mamy prawo ~dae zapewnienia spokojnego, zdrowego
wypoczynku w nocy, ktory od pewnego czasujest niemozliwy z powodu bardzo
dokuczliwego halasu oraz wibracji i drgan z prowadzonej dzialalnosci przez Zaklad "Forst
&Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ Krzysztof Szober ".
Skutki oddzialywania halasu i wibracji na czlowieka i srodowisko naturalne wyraZaj~ siy
szkodliwym dzialaniem tych zanieczyszczen na zdrowie ludnosci , obniZaj~ sprawnosci i
chyci dzialania oraz wydajnosci pracy , negatywnie wplywaj~ na mozliwosc komunikowania
siy, utrudnianiem odbioru sygnalow optycznych , powodowaniem lokalnycb napi~c i kl6tni
mi~dzy ludzmi, rosn~ymi liczbami zachorowan na gluchoty zawodow~ i choroby
wibracyjn~. Halas i wibracje powoduj~ pogorszenie jakosci srodowiska przyrodniczego, przez
utraty przez srodowisko naturalne istotnej wartosci,jak~jest cisza, zrnniejszenie (lub utraty)
wartosci terenow rekreacyjnych lub leczniczych , zmiany zachowan ptakow i innych zwierz~t
(stany lykowe, zmiana siedlisk, zrnniejszenie liczby skladanychjaj, spadek mlecznosci
zwierz~t i inne).
Tak halas, drgania , wibracje jak i zanieczyszczone powietrze powoduj~ce zaburzenia
oddechowe, bole glowy, oczu, uniemozliwiaj~ otwieranie okien i zdrowy odpoczynek.
Wywoluj~ one obciqi:enia nerwowo-psychiczne i dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu.
Taki stan przyczynia si y do oslabienia reakcji obronnych organizmu, ktorych skutkiem mog~
bye ciyZkie schorzenia. Z~amy zapewnienia wlaSciwych warunkow zdrowotnych
zwi¥anych z zamieszkaniem, prac~ i wypoczynkiem.
Zywimy nadziejy, ze nasza petycja do Rady Gminy Lipinki Luzyckie zostanie
rozpatrzona pozytywnie dla mieszkancow Gminy i okolic.
Dlatego tez prosimy, 0 reakcjy Rad y Gminy w zakresie eliminacji emisji wszelkich
uciqi:liwych substancji z terenu zakladow "Forst &Transport Sp. z 0.0. i ZUL GAJ
Krzysztof Szober w Rzeczpospolitej Polskiej na czlowieka, obywateli Gminy i na
srodowisko naturalne naszego regionu.
z powazaniem
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Gromnicki Andrzej
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ZatClcznik N1 do petycji

0 podj~cie

pilnych dziatan w sprawie hatasu,

drgan ,wibracji, i zanieczyszczonego powietrza z dnia 07.09.2017 r.

WyraZam zgod y na ujawnienie moich danych osobowych i adresowych do wiadomosci
publicznej zgodnie z Ustaw~ z dnia 29.08. 1997 r. 0 Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z
2002 r.lOl ,poz. 926, ze zm. i opublikowania ww infonnacji na stronie intemetowej Gminy
Lipinki LuZyckie w zwi¢u ze zlozeniem petycji .
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