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Szanowny Panie Ministrze,
Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.), w związku z interwencją blisko
150 mieszkańców Maszkowic, Jazowska i okolic (gmina Łącko, powiat nowosądecki,
województwo małopolskie), zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne podjęcie działań
zmierzających do likwidacji immisji (zanieczyszczeń) pochodzących z osady Romów
położonej na skraju Maszkowic i Jazowska. Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora prosimy o przekazanie statystyk dokumentujących

ilość interwencji, które podejmowane były przez funkcjonariuszy Policji oraz inspekcji
i straży w przedmiotowej osadzie w okresie ostatnich 6 lat.
Jak wynika z informacji przekazanych przez mieszkańców, którzy zwrócili się do nas
z prośbą o podjęcie interwencji w przedmiotowej sprawie, na terenie osiedla romskiego
systematycznie spalane są najróżniejsze elementy pojazdów mechanicznych i innych
przedmiotów codziennego użytku, najprawdopodobniej w celu pozyskania elementów
metalowych i ich zbycia. Spalanie tych przedmiotów powoduje jednak powstawanie
niezwykle uciążliwego i toksycznego dymu, który utrudnia normalne funkcjonowanie
mieszkańcom Maszkowic, Jazowska i okolic i poważnie zagraża ich zdrowiu, a nawet i życiu.
Według opinii mieszkańców immisje (zanieczyszczenia) z osady romskiej stanowią
tak poważny i trudny do rozwiązania problem, że wymaga on działań o charakterze
ponadlokalnym.
Jak wynika z doniesień prasowych1 mieszkańcy apelowali i apelują o podjęcie działań
w sprawie likwidacji immisji (zanieczyszczeń) do władz gminy i sołectw, ale te wobec braku
dalszych środków prawnych przysługujących tym jednostkom pozostawione są same
z problemem. Od ponad sześciu lat władze gminy Łącko bezskutecznie usiłują uporać
się z problemem związanym z immisjami (zanieczyszczeniami), które produkowane są przez
Romów zamieszkujących osadę na skraju Maszkowic i Jazowska. Przedstawiciele władz
gminy Łącko i powiatu nowosądeckiego podejmowali nawet próby przeniesienia
mieszkańców osiedla romskiego w inne miejsce, jednak Romowie nie wyrazili chęci zmiany
miejsca zamieszkania.
Problem jest jednak szerszy i nie dotyczy tylko emisji zanieczyszczeń powstałych przy
spalaniu elementów pojazdów mechanicznych i innych przedmiotów użytku codziennego,
ale dotyczy również warunków, w jakich Romowie egzystują. Jak opisano w dzienniku
Gazeta Krakowska2 w 2012 r. rzeczone osiedle romskie składało się 30 budynków, które
bardziej przypominały szałasy lub lepianki niż domy. W większości z nich nie było nawet
podłóg. W latach 2004-2006 gmina Łącko za kwotę 850 tys. zł wybudowała na osiedlu cztery
nowoczesne kontenery i wyremontowała część budynków. Mimo to Romowie przebywający
w osadzie żyją w warunkach uwłaczających godności ludzkiej i nawet jeżeli sami wybierają
taki tryb życia, to polskie władze nie mogą dopuścić do tego, by ich postępowanie zagrażało
okolicznym mieszkańcom, jak i samym Romom.
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Władze i służby państwowe powinny podjąć działania zmierzające do poprawy
warunków życia mieszkańców romskiego osiedla, przywracając jednocześnie normalne
warunki egzystencji mieszkańcom Maszkowic, Jazowska i okolic. Dotychczasowe działania
organów

jednostek
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terytorialnego
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sprawie

okazały

się niewystarczająco nieskuteczne, z uwagi na prawne ograniczenia, wobec czego niezbędna
staje się konieczność zainterweniowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i zapewnienie
wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w ich działaniach. Biorąc pod uwagę fakt,
że sprawa dotyczy mniejszości etnicznej, udział w niej Ministra Spraw Wewnętrznych zdaje
się być niezwykle pożądany. Zachowania Romów nie mogą w żadnym zakresie prowadzić
do naruszania polskiego prawa, zagrażać zdrowiu i życiu samych Romów oraz okolicznych
mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy o podjęcie działań mających na celu
rozwiązanie problemu związanego z immisjami (zanieczyszczeniami) pochodzącymi z osady
Romów w gminie Łącko oraz poinformowanie nas oraz lokalnych władz o podjętych
w tej sprawie krokach. Mając na względzie wagę problemu oraz okoliczności sprawy,
zasadnym wydaje się być powołanie wspólnego zespołu z przedstawicielami Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, Komendy Głównej Policji oraz inspekcji sanitarnej i ochrony
środowiska, o co niniejszym pismem do Pana Ministra apelujemy.
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