
Maków, dn. 15.05.2022r.
Sołtys Wsi Maków
Grzegorz Jurkowski
Ul. Szkolna 1/3
47-480 Maków
oraz Mieszkańcy Wsi Maków, Kornice, Żerdziny, Pawłów oraz Pietrowice Wielkie

Do
Prezydent Miasta Racibórz
oraz
Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz     

                  Ul. Króla Stefana Batorego 64
47-400 Racibórz

PETYCJA
Mieszkańców Wsi Maków, Kornice, Żerdziny, Pawłów oraz Pietrowice Wielkie

w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

W związku z  informacją  o  planowaniu  budowy wytwórni   do wytwarzania  mieszanek mineralno-
asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemysłowej” na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o
petycjach  działając  w  interesie  publicznym  składamy  petycję  jako  stanowczy  protest  przeciwko
realizacji tego typu inwestycji w planowanej lokalizacji. Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych
są  inwestycjami  niezmiernie  uciążliwymi  i  szkodliwymi  dla  środowiska,  a  ich  działalność  zawsze
związana jest z bardzo dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Problem dotyczy zarówno procesów spalania (min. pyłów węglowych), związanych z produkcją asfaltu
jak  i  z  substancjami  wykorzystywanymi  do  jego  produkcji.  Asfalt  składa  się  miedzy  innymi  z
rakotwórczych  węglowodorów  pierścieniowych  i  ich  pochodnych,  które  w  przypadku  awarii  linii
technologicznej  mogą  przedostać  się  do  środowiska,  skąd  poprzez  skażone  wody  i  powietrze
regularnie zatruwały będą ludzi i zwierzęta.

Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że największe stężenie szkodliwych substancji występuje w
promieniu do 1500 m od zakładu, a zagrożenie na działanie substancji rakotwórczych sięga nawet do
3,5  km.  Planowana  inwestycja  ma  się  mieścić  niecałe  500  m  od  najbliższych  zabudowań.  Jako
mieszkańcy pobliskich  wiosek wyrażamy swój  sprzeciw wobec planów budowy takiego zakładu w
okolicy miejsca naszego zamieszkania.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się grunty o wysokim współczynniku klasy (klasa I , II,
III) gdzie wysiewane są głownie zboża czy rzepak, które przecież zostaną przetworzone na pokarm.

Na dodatek w naszym rejonie we wrześniu 2022r. zostanie otworzony żłobek wraz z przedszkolem,
który swą lokalizacją w linii prostej liczy ok. 1250m od planowanej lokalizacji wytwórni. I nie ma tu
znaczenia fakt, iż żłobek jest przeznaczony tylko dla pracowników firmy Eko-Okna, ponieważ znaczna
część mieszkańców naszych wiosek jak i  ościennych miejscowości  jest zatrudniona w tym właśnie
zakładzie  i  z  pewnością  będzie  chciała  umieścić  tam  swoje  najmłodsze  pociechy.  Stanowczo
protestujemy, aby nasze dzieci wdychały szkodliwe dla życia i zdrowia opary i pyły.



Nie bez znaczenia jest fakt iż, budowa zakładu w sposób drastyczny spowoduje niebywałe zubożenie
wartości estetycznej krajobrazu oraz wartości materialnej naszych działek i nieruchomości.

Gmina Pietrowice Wielkie promuje się jako miejsce przyjazne i  atrakcyjne pod względem wartości
krajobrazowych pisząc na swojej stronie internetowej iż „Nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy
Pietrowice Wielkie są malownicze, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, rozległe pola uprawne i
łąki, a wśród nich miejsca zadrzewione, zagajniki, lasy oraz parki i aleje drzew.” Zachęca mieszkańców
oraz  turystów  do  spędzania  czasu  na  łonie  natury,  korzystania  z  wieży  widokowej  czy  tężni
solankowej. Zachwala okoliczne widoki, tu cytując: Teren naszej gminy sprzyja organizacji wycieczek
rowerowych.  Piękne  krajobrazy  można  podziwiać  przemieszczając  się  po  bezpiecznych  ścieżkach
rowerowych, zatrzymując się w Zielonych Centrach wsi. Niemałą atrakcję dla zwiedzających stanowi
stadnina koni położona w Kornicach. Śmiemy mocno wątpić w to, że asfaltownia  doda uroku pięknym
widokom, a swym zapachem przyciągnie miłośników natury do naszej Gminy.

Tak  dużo  mówi  się  aktualnie  o  ochronie  środowiska.  Ustawy,  które  uchwala  Rząd  mają  na  celu
eliminację pieców węglowych, do czego jesteśmy zobligowani, aby ograniczyć emisję smogu. Zatem,
pytamy jak w takim razie budowa asfaltowni w naszym regionie ma się przyczynić do zmniejszenia
poprawy czystości powietrza w naszych miejscowościach?

Reasumując, budowa asfaltowni w znacznym stopniu wpłynie na pogorszenie się życia mieszkańców,
którzy  będą  narażeni  na  szkodliwy  hałas,  wzmożony  ruch  samochodów  ciężarowych,  a  co
najistotniejsze , na emisję nieprzyjemnych zapachów oraz patogenicznych pyłów i trujących spalin.

Z obawy o własne zdrowie i życie oczekujemy przeprowadzenia konsultacji społecznych, jak również
odmowy wydania decyzji środowiskowej dla realizacji planowanej inwestycji.

Kategorycznie sprzeciwiamy się budowie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach!!!

Do wiadomości:

Wiceminister Sprawiedliwości
Poseł na Sejm RP Pan Michał Woś
Biuro Poselskie
ul. Długa 9
47-400 Racibórz

Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Starosta Raciborski  Pan Grzegorz Swoboda
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
pl. Okrzei 4
47-400 Racibórz

Poseł na Sejm RP Pan Adam Gawęda
Biuro Poselskie
ul. Św. Jana 16
44-300 Wodzisław Śląski



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Ul. Plebistytowa 19
40-035 Katowice

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8/10
40-127 Katowice

Państwowe Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Ul. Henryk Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
w Raciborzu
Ul. Króla Stefana Batorego 8
47-400 Racibórz

Powiatowy Nadzór Budowlany  w Raciborzu
ul. Klasztorna
47-400 Racibórz

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
u Raciborzu
ul. Władysława Reymonta 8
47-400 Racibórz

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
ul. Bosacka 42
47-400 Racibórz

Nowiny.pl
Regionalny Portal Informacyjny
Ul. Tadeusza Kościuszki 32a
47-400 Racibórz

Fabryka Informacji Sp. z o.o.,
Nasz Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 7
47-400 Racibórz

Raciborska Telewizja Kablowa RTKab
ul. Żółkiewskiego 22
47-400 Racibórz

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie  Pan Andrzej Wawrzynek
Ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie

Na  podstawie  art.  4  ust.  3  u.o.p.  wyrażamy  zgodę  na  upublicznienie  naszych  danych,  ale  przy
zanonimizowaniu nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .



Załącznik do Petycji

Sołtys Makowa Grzegorz Jurkowski oraz Mieszkańcy Wsi Maków
w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

l.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania/adres do
korespondencji

Czytelny podpis

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych, ale przy  zanonimizowaniu
nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.



Załącznik do Petycji

Sołtys Kornic Elżbieta Hermet oraz Mieszkańcy Wsi Kornice
w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

l.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania/adres do
korespondencji

Czytelny podpis

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych, ale przy  zanonimizowaniu
nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.



Załącznik do Petycji

Sołtys Żerdzin Bernard Franiczek oraz Mieszkańcy Wsi Żerdziny
w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

l.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania/adres do
korespondencji

Czytelny podpis

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych, ale przy  zanonimizowaniu
nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.



Załącznik do Petycji

Sołtys Pawłowa Fryderyk Gwóźdź oraz Mieszkańcy Wsi Pawłów
w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

l.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania/adres do
korespondencji

Czytelny podpis

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych, ale przy  zanonimizowaniu
nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.



Załącznik do Petycji

Sołtys Pietrowic Wielkich Urszula Herud oraz Mieszkańcy Wsi Pietrowice Wielkie
w sprawie sprzeciwu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
w Kornicach przy ul. Przemysłowej

l.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania/adres do
korespondencji

Czytelny podpis

Na podstawie art. 4 ust. 3 u.o.p. wyrażamy zgodę na upublicznienie naszych danych, ale przy  zanonimizowaniu
nazwy ulicy i numeru adresowego naszego miejsca zamieszkania .

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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