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Petycja mieszkaricow, przeciwko budowie bazy noclegowej 

dla pracownikow budowlanych przy ul. Wrzosowej w Burlakach. 

My nizej podpisani mieszkaricy i wtakiciele dziatek i domow rekreacyjnych we wsi Burlaki, 

zwracamy sig z apelem o zaniechanie jakichkolwiek planOw budowy„ bazy noclegowej" dla 
pracownik6w budowlanych. 

W ciggu ostatnich kilku dni na dziatkach 80/3,80/4,80/5 przy ulicy Wrzosowej w Burlakach podkto 
probq wybudowania bazy noclegowej dla pracownikow budowy. 

W wyniku naszej interwencji okazato sig, ze anonimowy Inwestor nie ma pozwolenia na budowg 
oraz nie dokonat zgtoszenia w/w inwestycji. 

W zwiqzku z zaistnial sytuacjq pilnie skontaktowaliSmy siq z Wojtem Gminy Zatory, Starostwem 
Powiatowym w Puttusku oraz Nadzorem Budowlanym i na skutek tego budowa zostata 
wstrzymana w dniu: 30.08.2018. 

Nie zgadzamy siq na budowc tego typu inwestycji na naszych terenach. 

Pragniemy zwroci6 uwagg, ze wieg Burlaki jest miejscem rekreacji pototonym w otulinie Puszczy 
Biatej Natura 2000 i nie powinny na takich terenach powstawk tego typu przybytki. 

Obawiamy siq, ze w momencie otrzymania zezwolenia na kontynuowanie budowy przez 

inwestora my mieszkaticy nie bqdziemy mieli spokoju, bqdq kradziete, rozboje oraz pijaristwo. 
W zwiqzku z tym, zwracamy siq z proSbq do Starostwa Powiatowego w Puttusku o nie wydawanie 
zadnych zezwoleri na tego typu dziatalnogd. 

Mamy nadzieje, ze inwestor wycofa sig z naszego terenu, a jezeli tak siq nie stanie to w wyniku 

bezradnoki i braku wsparcia bqdziemy zmuszeni podjk inne dziatanie. 

Oczekujemy, ze osoby decyzyjne w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Puttusku oraz w Urzqdzie Gminy Zatory nie dopuszczq, aby w roku wyborow 
samorzqdowych powstata w miejscowoki Burlaki na catym jej terenie tak kontrowersyjna 
inwestycja. 

Do wiadomotci: 
1.1Afajt Gminy Zatory 

2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puttusku 
3. Inwestor i wykonawcy nieznany- brak moiliwosci dostarczenia niniejszego pisma 

Podpisy mieszkaricow i wtakicieli dzjatek i domow rekreacyjnych: 
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