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W odpowiedzi na pytania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia
,,Budowa wlw6mi do wlwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul.
Przemyslowej " wyjadniam:

1. Wniosek o wydanie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
,,Budowa wytw6rni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy
ul. Przemyslowej" zostal zlozony w Urzgdzie Gminy Pietrowice Wielkie w listopadzie
2021 r. przez Raciborskie Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z o.o. z siedzib4 w Raciborzu.
2. Zgodnie z przepisami ustdwy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialy"wania na irodowisko dla tego rodzaju przedsigwziEcia organem wlaSciwym do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest w6jt. Jednak2e przedmiotowe
przedsigwzigcie jest planowane przez Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowych Sp. z o.o. na
nieruchomoSci polo2onej w Kornicach przy ul. Przemyslowej na dzialce oznaczonej nr 3
km 3, kt6ra jest polo2ona w s4siedztwie nieruchomoSci bgdqcych wlasnoSci4 Gminy
Pietrowice Wielkie. Ta okolicznoSi spowodowala, 2e Gmina Pietrowice Wielkie jest
jednq ze stron w postgpowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia. Wobec tego W6jt Gminy Pietrowice Wielkie z mocy art. 24 $ 1 pkt 1
i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego podlega z mocy prawa wylqczeniu od
udzialu w postgpowaniu w tej sprawie.
3. Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r. (Nr SKO.OSW41.9159512021/68971KK)
Samorzqdowe kolegium Odwolawcze w Katowicach wyznaczylo Prezydenta Miasta
Racib6rz jako organ wladciwy do zalatwienia sprawy decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziEcia ,,Budowa w1'tw6mi do w1'twarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemyslowej".
4. Nieruchomoii w Komicach, na kt6rej planowana jest budowa przez Przedsigbiorstwo
Rob6t Drogowych Sp. z o.o. wytw6rni do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, stanowi wlasno5i Skarbu Paristwa w u2y'tkowaniu wieczystym
Przedsigbiorstwo Usfugowe Borbud Sp. z o. o. z siedzib4 w Raciborzu ul. Wodna 21
5. Po postanowieniu Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach z dnia l0
grudnia 2021 r. W6jt Gminy Pietrowice Wielkie nie jest organem wlaSciwym do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia ,,Budowa wltw6mi do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Komicach przy ul. Przemyslowej". Nie
jest r6wnie2 organem wla6ciwym w sprawach pozwolenia na budowg przedmiotowej
wytw6rni mieszanek mineralno-asfaltowych, gdyZ wydawanie pozwolerl na budowg
nale2y do kompetencji starosty.
6. Wydanie declzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia nie jest
uzale2nione od zgody lub braku zgody gminy, na obszarze kt6rej bgdzie realizowane dane
przedsigwzigcie. Natomiast Gmina Pietrowice Wielkie jest przeciwna realizowaniu na jej

obszarze jakichkolwiek inwestycji, kt6re oddzialywalyby negatywnie na mieszkaric6w
naszej Gminy i Srodowisko naturalne.
Gmina Pietrowice Wielkie, jak
to zostalo wyzej wskazane, jest stronq, prowadzonego

jfi

przez Prezydenta Raciborza postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia ,,Budowa wytw6rni do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemyslowej". Wobec tego Gmina
Pietrowice Wielkie bgdzie miala mo2liwo6i zloilenie odwolania od wydanej w tej sprawie
decyzji i podejmowania innych dzialafi w celu zapobielenia realizacji przedmiotowej
inwestycji w Kornicach.
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