
                    
Prośba o pilną interwencję w sprawie 

        

My, mieszkańcy Rytla i ościennych gmin zwracamy się  z prośbą o pilną interwencję
w  sprawie  rozbudowy  fabryki  przetwórstwa  drzewnego,  należącej  do  firmy  Kronospan,
(działającej pod szyldem TPPD S.A. lub K.B. Sp. z o.o. ) na terenie miejscowości Rytel.

 Dwa lata temu miejscowość Rytel została najbardziej dotknięta skutkami nawałnicy,
która w sierpniu 2017 roku spustoszyła nasze domostwa i lasy. Wówczas byliśmy przekonani,
że nic  gorszego nas w życiu nie  spotka.   Po tej  tragedii  wierzyliśmy,  że zniszczone lasy
zostaną  odnowione,  przyroda  się  odrodzi  i  zarówno  my,  jak  i  turyści,  którzy  licznie
odwiedzają  nasze  tereny,  będziemy  cieszyć  się  krajobrazami  lasów,  rzek  i  czystym
powietrzem. 

Kilka  lat  temu  firma  Kronospan  wykupiła  lokalny  tartak,  gdzie  w  sposób  bardzo
ekspansywny  zwiększa  przerób  drewna.  Przed  zakupem  miejscowy  tartak  przerabiał  do
18     000 m3 drewna rocznie , obecnie firma posiada zgodę na przerób 500     000 m3 rocznie . W
zakładzie ma miejsce produkcja klejonki oraz spalanie biomasy w kotłach.  Firma Kronospan
rozbudowała  przejęty tartak o linię sortowni kłód, kotłownie, suszarnie, a także olbrzymie
hale.

Największe  zaniepokojenie  mieszkańców  budzi  fakt,  że  Kronospan  otrzymał
zezwolenie  na  tak  olbrzymią  skalę  przedsięwzięcia,  w  sytuacji,  gdy  nie  jest  zbadane
oddziaływanie tej produkcji na środowisko w tym życie i zdrowie ludzi. Zgodnie bowiem z
decyzjami  władz  Czerska   z  dnia  30  maja  2018  r.   oraz  z  dnia  29  maja  2019  roku
stwierdzono,  że  inwestycja  ta  nie   wymaga  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko.

W związku z powyższymi okolicznościami, jesteśmy  bardzo zaniepokojeni rozpoczęciem
procedury  przekształcenia,   znajdujących  się  tuż  przy  zakładzie,  terenów  leśnych
położonych  na  działce  nr  3067  obręb  Klonia  w  gminie  Czersk,  na  granicy  z  gminą
Chojnice  ,  a   stanowiących własność Skarbu Państwa Lasów Państwowych  w tereny
przemysłowe!

Obecnie  władze  gminy  Czersk  opracowały   studium   uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania   przestrzennego  w/w  działki  i  są  w  trakcie  przygotowywania   planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.  Chcemy zauważyć, że inwestycja firmy
Kronospan ma miejsce na obszarze Natura 2000, w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie,
Chojnicko-Tucholskim  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  oraz  korytarza  migracyjnego
ptaków.

Dokumenty te są dostępne na stronie BIP Czersk w zakładce: planowanie przestrzenne
ogłoszenia

 2_studium_uwarunkowania-15.02.2019 - 
nowe.

 3_studium_kierunki-15.02.2019 - nowe.

https://bip.czersk.pl/1563.html?file=16959
https://bip.czersk.pl/1563.html?file=16959
https://bip.czersk.pl/1563.html?file=16961


 pon _zm_studium_Czersk_7_06_2019 ś
(1).

 zal1-1-srodowisko - zmiana 2019.

 zal1-3-infrastruktura - zmiana 2019.

 zal1-4-planowanie - zmiana 2019.

 zal1-5-uzytkowanie - zmiana 2019.  zal3-
1_kierunki_gmina - zmiana 2019.

 zal3-2_kierunki_miasto - zmiana 2019.

 Obwieszczenie o wy o eniu do ł ż
publicznego wgl du projektu zmiany studium ą
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania ń
przestrzennego miasta i gminy Czersk

Uwagi  do  tych  dokumentów można  składać  w Urzędzie  Miasta  w Czersku do 17 października
2019r.
 Niewątpliwie  planowane  przedsięwzięcie   na  terenie  20  hektarów  terenów  leśnych
spowoduje: emisję pyłów do powietrza ze źródeł technologicznych, emisję gazów i pyłów ze
spalania biomasy, emisję hałasu, produkcję odpadów. 

W  tym  miejscu  należy  podkreślić,  że  działalność   firmy   Kronospan  w  innych
miastach  Polski, tj. w Mielcu i w Szczecinku budzi protesty mieszkańców,  którzy walczą o
swoje  życie  i  zdrowie,  albowiem codziennie  są  zatruwani  szkodliwymi  gazami  i  pyłami,
cierpią na choroby układu oddechowego, alergie oddechowe i skórne. (patrz: youtube Elżbieta
Jaworowicz mielec 2019 protest).  

Działania firmy Kronospan są również negatywne oceniane przez władze państwowe. 
Kategorycznie  sprzeciwiamy  się,   aby  własność  Skarbu  Państwa  –  Lasów

Państwowych została sprzedana prywatnym, zagranicznym inwestorom na cele przemysłowe.
My, jako mieszkańcy Borów Tucholskich chcemy żyć w czystym powietrzu, a nie w

oparach szkodliwych pyłów i gazów.
 
Ratujmy Bory Tucholskie !
Z uwagi na powyższe, jest to sprawa pilna , nie cierpiąca zwłoki.

Zaniepokojeni  mieszkańcy
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