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Podmiot wnoszący petycję:

M ieszkańcy wsi LIGOTA PIĘKNA (wg wykazu) 
W ójt Gminy Wisznia Mała
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W imieniu Gminy Wisznia Mała oraz mieszkańców wsi Ligota Piękna, których dane znajdują się 
w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, w trybie art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 870) składam petycję w sprawie podjęcia działań w celu likwidacji obecnej 
lokalizacji neutralizacji - niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na poligonie Raków - 
Cienin (Gmina Wisznia Mała), bądź radykalne zmniejszenie dopuszczalnych wielkości wysadzanych 
ładunków wybuchowych na obiekcie poligonu.

Wskazuję, że obecnie w ramach niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
Zarządzeniem Nr 41 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.02.2011rv Zespół Saperów (Garnizonowa 
Grupa Rozminowania) może unieszkodliwiać na terenie poligonu do 5 kg dla ładunku powierzchniowego 
i do 130 kg dla ładunku umieszczonego w gruncie. Przyjęte dopuszczalne masy ładunku 
powierzchniowego 5 kg, jak i ładunku pod powierzchnią ziemi o masie 130 kg -  przekładają się na 
powstającą okresowo uciążliwość przekroczenia norm hałasu dokonywanych detonacji oraz znacznych 
drgań mechanicznych dla okolicznych mieszkańców (w obrębie kilkunastu kilometrów). Zwracamy 
uwagę, że od roku 2008 obszar wokół poligonu został mocno zurbanizowany -  przybyło kilkaset nowych 
domów mieszkalnych.

Liczne WYBUCHY dokonywane na poligonie Raków - Cienin (ostatnie w dniu 25.11.2019r.) 
powodują olbrzymi hałas i wstrząsy budynków mieszkalnych i gospodarczych, co negatywnie oddziałuje 
na klimat akustyczny tego obszaru, powoduje zagrożenie dla istniejących obiektów budowlanych, a 
przede wszystkim niekorzystnie wpływa na zdrowie i życie osób w nich przebywających.

Załączam wykaz z danymi osób wnoszących petycję (zał. 1) wraz ze zgodą na złożenie petycji w 
imieniu mieszkańców wsi Ligota Piękna przez Wójta Gminy Wisznia Mała (załącznik nr 2).

Jednocześnie zwracam uwagę, że wnioskodawcy nie wyrazili zgody na ujawnienie w Biuletynie 
Informacji Publicznej swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu.
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