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Szanowny Panie Frzewodniczący w imieniu człoŃow ruchu Poiska 2o5(j z terenu
powiatów: legionowskiego i nowodworskiego, a także licznych mieszkańców ww.
uowiatów, którzy wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą.o interwencję, pozwalamy sobie
zaapelowaĆ za Pana pośrednictwem clo Członków Rady Powiatu Nowodworskiego, ktorej
Pan przewodniczy, o rozważenie uchwalenia uchwały zakazuiącej na terenie powiatr.l
nowodworskiego, sprzedaży towarów i płynów w jednorazowych plastikowych
opakowaniach.

23 stycznia to "Dzień bez opakowań foliowych'' wymyślony i obchodzony od ki]ku
lat w Polsce. Uważamy, że jeden dzień to za mało, aby uwolnić się od wszechobecnego
plasłiŁl: tarn, gdzie młż** złstęf głl bar<-lziej ekołłgiłznvmi: tcxbarn!, pr:jenrnlk+mi.
Politycy na r,rysokich szczeblach, będąc pod wpływem lobbingu producentów plastikowych
opakowań, a takze producentów towarów, którzy nie chcą zmieniać ,,wygodnego'' im
opakowania, nie zrobią niczego, oprócz wypowiadania morza słów, za którymi nie będzie
zadnego konkretnego działania.
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', uiii'ciii i sĘcznia 2G2i lokri ita terenie }riajóił'Unii Erł'opejsiriej wpi'o-wadzono
zakaz sprzedazy jednorazovrych plastikowych: szfućców, patyczków do uszu, słomek,
mieszadełek, wszystkie argumenty, które były przytaczane' aby wprowadzić ten zakaz,
uzasadniaj ą również wprowadzenie zakazu uzywania j ednorazowych opakowań
i pojemników na płyny.

Nasze samorządy terytoria]ne (powiaty, miasta, gminy) położone w centrum Polski
u zbiegu trzech jednych z największych rzek kraju, na obszarze $dzie znajłlują się:
Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, Jezioro Zegrzyńskie
mają prawo' a moze nawet obowiązek zapoczątkowania walki (tak niestety będzie to walka)
o to, aby dzień bez opakowań foliowych zamienił się w codzienność bez jednorazoluych
opakowań plastikowych.



Mamy nadzieję, że Radni, ktorym Pan przewocinrczy będą mieii na ryle ociwagi, aby
zapoczątkować, poprzez uchwalenie stosownej uchwały, działań na końcu, których bęaą 

"

lepsze warunki Życia dla nas, naszych dzieci, wnuków i otaczającej nas p.'y.oóy.
Nadmienić nalezy, ze zmniejszenie ticzby, a właściwie ilości jednorazołfych

plastikowych opakowań' to rółyniez zmnieiszenie ilości wywozonyćh ' na''y.ń
miejscowości odpadów, których pozbywanie się rok rocznie coraz bardziej obciąża budzety
rnieszkańców naszych powiatów

Zdajemy sobie sprawę' ze stosowna uchwała nie może zakazywać uzywani aprzez
sprzedawców jednorazowych plastikowych opakowań z dnia na dzień, dlatego pozwalamy
soŁlie zapłopłno'*ać, żeby przed*iatawa ryhwałą zasta]a podj"_.ła dcl dnił -ąn k*ietnia 2o21
roku z zachowaniem półrocznego vacatio legis'

Wierzymy, że mając na uwadze ważkość sprawy' a także dobro i zdrowie wszystkich
mieszkańców; których Pańsfwo replezenfujecie w samorząr1zie, pozwoli Wam na
znalezienie stosownego telminu celem uchwaleńa uchwały, o którą apelujemy.

Z powaŻaniem
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