
      UCHWAŁA NR XIX/99/2016 

            Rady Gminy Czernikowo 

    z dnia 14 listopada 2016 r. 

w  sprawie   oświadczenia  dotyczącego  stanowiska  o   wyrażeniu  sprzeciwu  dla  zbierania,  

   gromadzenia i składowania odpadów w miejscowości Witowąż, Gmina Czernikowo 

             Na   podstawie   art.  7  ust. 1 pkt 1 i   art.   18   ust. 1   ustawy   z    dnia    8    marca   1990 r.  

    o    samorządzie    gminnym    (tj.  Dz.  U.  z  2016  poz.  446)  oraz  art.  22  i  37   Statutu   Gminy  

    Czernikowo   stanowiącego    załącznik     do       Uchwały    Nr      VII/50/2003        Rady       Gminy  

    w  Czernikowie  z  dnia  1  lipca  2003  roku  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Czernikowo;  

    na wniosek grupy radnych 

     uchwala się, co następuje: 

§ 1. W duchu solidarności, jedności, podzielając obawy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

mieszkańców Gminy Czernikowo, Rada Gminy Czernikowo wyraża sprzeciw dla zbierania, 

gromadzenia i składowania odpadów w miejscowości Witowąż, Gmina Czernikowo. 

§ 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega przekazaniu: 

1. Prezesowi   Zarządu  oraz   Radzie  Nadzorczej  Spółdzielczego Gospodarstwa  Rolnego 

      „BIO-PLAST” 

2. Staroście Powiatu Toruńskiego 

3. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

4. Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu 

5. Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne „BIO-PLAST” Witowąż 41 a, 87-632 Osówka, 

zaplanowało zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne na działkach 178/7 i 178/8. Jednak 

powyższa działalność wzbudza ogromny sprzeciw mieszkańców Gminy Czernikowo. 

Mieszkańcy słusznie obawiają się poważnych uciążliwości związanych  ze  zwózką  odpadów  

do Gminy Czernikowo. 

Teren na którym gromadzone są odpady zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej a tego typu działalność może stwarzać niebezpieczeństwo 

dla    środowiska    naturalnego   oraz   utraty   walorów   turystycznych   Gminy   Czernikowo.  

Uciążliwe skutki funkcjonowania składowiska mogą wpłynąć negatywnie zarówno na 

mieszkańców istniejących już budynków jak i dla przyszłych potencjalnych inwestorów. 

W      związku      z     powyższym,     podzielając     obawy mieszkańców,   Rada Gminy 

Czernikowo,stanowczo sprzeciwia się zbieraniu, gromadzeniu i składowaniu odpadów w 

miejscowości Witowąż, gm. Czernikowo, uważając tym samym p odjęcie  niniejszej  uchwały  

za zasadne. 


