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dotyczy: składowiska odpadów zlokalizowanego w Piaskach przy ul. Armii Krajowej 2 
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Szanowny Panie Burmistrzu, 

Nawiązując do otwartego spotkani informacyjnego z mieszkańcami Piask, które 
odbyło się w dniu 22 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00 w Miejskim Centrum Kultury 
w Piaskach na którym to spotkaniu Pan Burmistrz podał wiadomość odnośnie planów 
rozbudowy wysypiska śmieci przy ul. Armii Krajowej w Piaskach. My niżej podpisani 
mieszkańcy Piask, mając świadomość ekologiczną zagrożeń jakie wiążą 
się z mieszkaniem w sąsiedztwie składowiska śmieci oraz znając swoje prawo do życia 
w czystym i zdrowym środowisku zwracamy się z petycją o zlikwidowanie wysypiska 
śmieci znajdującego się przy ul. Armii Krajowej na placu technologicznym Zakładu Usług 
Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. 

Działając jako kolektyw nie zgadzamy się na bieżącą lokalizację składowiska śmieci 
przy ul. Armii Krajowej ani tym bardziej na jego dalszą rozbudowę. Rozumiemy potrzebę 
składowania śmieci lecz lokalizacja takiego składowiska odpadów (wysypiska śmieci) 
powinna być w części przemysłowej lub z dala od osiedli mieszkalnych i terenów 
rekreacyjnych. W Unii Europejskiej, której zresztą jesteśmy członkiem taka właśnie jest 
tendencja. 

Prośbę swą motywujemy tym, że wszyscy jesteśmy właścicielami lub użytkownikami 
działek sąsiadujących z działką Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. 
i każdy z nas pragnie żyć w pięknej, zdrowej i przyjaznej dla człowieka okolicy. 

Jeszcze ok. 5 lat temu na placu znajdował się jedynie żwir, piach, betonowe kręgi 
tj. materiały do działalności Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach co było zrozumiałe 
1 do zaakceptowania. Niestety Miasto Piaski zamiast rozwijać się z obowiązkowym 
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