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Uprzejmie informuj~, ze we wsi Milewo od kilku miesi~cy 

nast"pifo "przeksztafcenie grunt6w rolnych" w srodku wsi na tor do 

wyscig6w wrak6w samochod6w w ramach tzw, "Wrak Race". Pojazdy 

te nie przechodzq przeglqd6w technicznych. 

Do tej pory odbyty si~ zawody dwukrotnie, chot odbywaj~ si~ 

jazdy treningowe r6wniez winne dni. Radio Plonsk poinformowato 

ustami organizatora j ze grunt jest ich wtasnosciq, tj . organizator6w 

i w 2020 roku odb~dzie si~ co najmniej 7 tego typu zawod6w. 

Stworzenie powyzszego przedsi~wzi~cia 0 charakterze 

gospodarczym, bez jakiejkolwiek konsultacji ze spolecznoscict 

wiejskct, stwarza szereg problem6w na kt6re mieszkancy zwracajq 

uwag~ . Dotyczy to przede wszystkim ochrony srodowiska naturalnego w 

Milewie, w tym: 

generowania w dni wolne od pracy, gl6wnie niedziele, tj. czasie 

odpoczynku po tygodniu ci~zkiej pracy, ogromnego a~asu 

spowodowanego r6wnoczesnq pracq kilku- kilkunastu silnik6w bez 

Uumik6w; 

"produkcji" przez kilkadziesiqt pojazd6w, caty dzien, spalin me 

podlegajqcych oczyszczeniu (smogu), kt6re osiadajq na sqsiednich 

gruntach rolnych oraz w ptucach mieszkaric6w; 



niszczeniu i tak stabej infrastruktury drogowej przez pojazdy 

z lawetami ktore wczesnie z rana przejetdiajq przez wies i paino 

wieczorem wyjezdi:aj~, generuj~c dodatkowo ha{as i zagroienie 

drogowe. 

Nadmieniam, ze jest to kolejne przedsi~wzi~cie, po lotnisku, 

w srodku wsi, generujqce halas, zanieczyszczenie srodowiska 

i dodatkowe zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i zwierz~t. 8adania 

lekarzy wykazaty, ze hatas jest jednct z przyczyn powoduj~cych 

liczne choroby uktadu nerwowego, serca, ukladu pokarmowego 

i i:ot~dka, uktadu mi~sniowo-stawowego oraz zaktocenia rownowagi 

emocjonalnej a spaliny bezposrednio niszczct uklad oddechowy. 

W zwi~zku z powyzszym, prosz~ Pana W6jta 0 zaj~cie si~ 

opisanym problemem i kompleksowq odpowiedz na ponii:sze pyta ia: 

1) Czy Pan W6jt dostrzega opisany problem mieszkanc6w? 

2) Kto i na podstawie jakich przepis6w udzielH zezwolenia na 

przeksztatcenie grunt6w rolnych na tor wyscigowy? Kta wydal 

pozwolenie na cykliczne zawody? 

3) Dlaczego Pan W6jt w tym zakresie rue padjqt dziatania z urz~du, 

wiedzqc 0 nim chociazby wydajqc zgod~ OSP Sochocin na 

zabezpieczenie ppoz. zawadow? 

4) Czy wtadze samorzqdowe podejmq kroki prawno-administracyjne 

majClce na celu rozwiqzanie opisanego problemu? Kiedy i jakie 

konkretnie b~dCl to dziatania? 

Realizacja prywatnego interesu przez nielicznq grup~ ludzi, 

nie moze narazac mieszkanc6w duzej wsi na choroby i niedogodnosci 

spowodowane hatasem j zanieczyszczeniem powietrza. Wywazenie 

interesu prywatnego i publicznego jest obowiqzkiem Samorzqdu czyli 

m.in . moim i przede wszystkim Pana W6jta. 


