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Petycja

My niżej podpisani mieszkańcy sołectwa Występa, Gózd, działając na podstawie Ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 o petycjach /Dz. U z 2014 r, poz. 1195/, zwracamy się do Wójta Gminy 
Łączna o cofnięcie zezwolenia na działalność strzelnicy usytuowanej na terenie obrębu 
gruntów wsi Gózd.

Niniejszą petycję argumentujemy tym, że lokalizacja strzelnicy znajduje się w centrum 
gminy w obrębie trzech sołectw: Występa, Gózd, Zalezianka. Lokalizacja ta staje się 
uciążliwa dla mieszkańców tych sołectw. Hałas towarzyszący wystrzałom z broni jest tak 
uciążliwy że wzmaga stany lękowe u osób starszych, dzieci i zwierząt domowych. Hałas 
impulsywny emitowany przez strzelnicę jest niebezpieczny dla zdrowia. Cierpią nasze 
zwierzęta. A tyle się mówi o ochronie zwierząt przed hałasem/ fajerwerki w czasie 
Sylwestra/. Wystrzały z broni palnej to nie jest dźwięk, do którego można się 
„przyzwyczaić” tak jak do przejeżdżającego samochodu czy pociągu, dlatego wiele osób 
skarży się na ogólne zagrożenie i stany lękowe. Strzelnica nie jest użytkowana w sposób 
zgodny z normami współżycia społecznego. Dlaczego mieszkańcy trzech sołectw maja być 
terroryzowańi przez właściciela strzelnicy tylko tym że ma pozwolenie na jej lokalizację. Czy 
przy wydawaniu decyzji organ wziął pod uwragę następujące czynniki: miejsce lokalizacji, 
emisję dźwięku, wpływ lokalizacji na zdrowie mieszkańców, wpływ lokalizacji na warunki 
zabudowy i atrakcyjność terenu pod budownictwa jednorodzinne? Kto będzie chciał mieszkać 
w sąsiedztwie takiego obiektu, jak mieszkańcy maja już dosyć jej towarzystwa a to dopiero 
początek jej działalności. Kto tu kupi działkę budowalną. Czy interes jednego podmiotu ma 
być problemem dla trzech sołectw' w Gminie Łączna?



W związku z powyższym w naszej ocenie prosimy o cofnięcie zezwolenia na użytkowanie 

strzelnicy

Mieszkańcy sołectw: 

Występa, Gózd

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady 
Gminy w Łącznej



+ podpisy pod petycją :

•  Sołectw o W ystępa 139 podp isów

•  Sołectw o Gózd 71 podp isów


