
                        Stanowisko radnych Rady Miejskiej w śarkach 

w sprawie rekultywacji  gruntu przy ulicy Niegowskiej w śarkach na działkach o nr 

geodezyjnych 357/2 i 359/2 stanowiących własność P. A. Młynarskiego i Z. 

Seweryna. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Radni Rady Miejskiej w śarkach obecni na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 29 maja 

2008 r.  po raz kolejny – na skutek interwencji mieszkańców - poruszali  temat związany z 

rekultywacją gruntu przy ul. Niegowskiej w śarkach. Po zapoznaniu się z działaniami 

administracyjnymi podjętymi przez tutejszy Urząd - wyraŜają  swoje  poparcie dla  starań 

Burmistrza Miasta i Gminy śarki w zakresie  wstrzymania degradacji środowiska naturalnego 

prowadzonego poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych w tym pochodzenia 

galwanicznego i innych na przedmiotowym terenie. Przeprowadzone badania  potwierdziły 

szkodliwość składowanych substancji, co mogło zaszkodzić zdrowiu i Ŝyciu ludzi oraz 

spowodować nieodwracalne zniszczenie środowiska naturalnego. 

 

           WyraŜamy swoją dezaprobatę do decyzji Starosty Myszkowskiego Nr O. Śr. R 7645/1-       

5/07 /08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. – wydana w oparciu o przegląd ekologiczny wykonany 

przez  firmę EKOSOIL Katowice, który  naszym zdaniem jest nierzetelny, stronniczy i 

wybiórczy. 

 

Nie wyraŜamy akceptacji co do sposobu wykonania obowiązku ograniczenia oddziaływania 

na środowisko, gdyŜ złoŜone odpady zostały rozplanowane, zasypane, przemieszane i 

poddane procesowi wypłukiwania do gleby na skutek opadów atmosferycznych. 

 

Umorzenie śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Myszkowie wywołało obawy i oburzenie 

mieszkańców mających świadomość, Ŝe toksyczne odpady, których obecność potwierdziły 

przeprowadzone przez WIOŚ badania - mogły spowodować nieodwracalne zniszczenia 

środowiska naturalnego – co jest działaniem nagannym i nosi znamiona przestępstwa. 

 

Radni kontaktach z mieszkańcami spotykają się ze stanowczymi wnioskami i Ŝądaniami  o       

natychmiastowe podjęcie skutecznych działań wstrzymujących degradację środowiska i 

ukaranie osób winnych, które doprowadziły do zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia osób oraz 

zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznym zakresie. 



 

Występując w interesie i imieniu  wyborców ,mieszkających w  pobliŜu, uprawiających 

grunty sąsiednie oraz pielgrzymów licznie odwiedzających Sanktuarium w Leśniowie, gdzie 

zlokalizowane jest cudowne źródełko – uwaŜamy, Ŝe jedynym, zapewniającym 

bezpieczeństwo nam wszystkim działaniem  jest całkowite usunięcie składowanych odpadów 

i zbadanie  gruntu rodzimego. 

   

  śarki, dnia 29 maja 2008 r.     Radni Rady Miejskiej w śarkach: 

 


