
UCHWAŁA NR XLIV/397/2022  
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Racibórz i Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Raciborzu o rezygnację z zamiaru budowy wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych na nieruchomości położonej w Kornicach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) w zw. z  § 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Statutu Gminy Pietrowice Wielkie (Dz. Urzęd. Woj. Śl. 
z 2003 r., Nr 4, poz. 144) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Wystąpić z apelem do Prezydenta Miasta Racibórz oraz Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu o rezygnację z zamiaru budowy wytwórni do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na nieruchomości położonej w Kornicach przy ul. Przemysłowej – działka nr 3. 

§ 2. Apel stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwałę przekazać adresatom apelu oraz Radzie Miasta Racibórz. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/397/2022 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 30 maja 2022 r. 

Prezydent  

Miasta Racibórz 

Zarząd 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 

Sp. z o.o.  

z siedzibą w Raciborzu 

Apel 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie o rezygnację z zamiaru budowy wytwórni do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na nieruchomości położonej w Kornicach przy ul. Przemysłowej –działka nr 3 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie zwraca się z apelem o rezygnację przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu z budowy z wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych na nieruchomości położonej w Kornicach przy ul. Przemysłowej – działka nr 3. 

O zamiarze budowy wyżej wskazanej wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych świadczy 
okoliczność, że w listopadzie 2021 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. złożyło do Wójta Gminy 
Pietrowice Wielkie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 
,,Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemysłowej”. 
W następstwie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10 grudnia 
2021 r. (Nr SKO.OSW/41.9/595/2021/6897/KK) do prowadzenia przedmiotowego postepowania wyznaczony 
został Prezydent Miasta Racibórz. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
niezbędne do pozwolenia na budowę wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Zamiar budowy przedmiotowej wytwórni w Kornicach zbulwersował mieszkańców Gminy Pietrowice 
Wielkie, a w szczególności sołectw: Kornice, Maków i Pietrowice Wielkie. 

Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych jest przedsięwzięciem o bezspornie znacznej uciążliwości dla 
mieszkańców zamieszkałych na obszarze jej oddziaływania. 

Wytwórnia mas bitumicznych stanowi źródło następujących emisji: 

1) zanieczyszczeń pyłowych, w postaci dyspersyjnych ziaren, powstających w wyniku unosu materiałów 
stosowanych do produkcji masy bitumicznej: kruszywa i piasku; unos powstaje w procesach transportu 
wewnątrzzakładowego, dozowania i przesypywania poszczególnych rodzajów kruszywa, z baterii filtrów 
oraz odpowietrzenia zbiornika mączki wapiennej (wypełniacza), 

2) zanieczyszczeń gazowych, głównie węglowodorów emitowanych w trakcie procesu przeładunku masy 
bitumicznej, podgrzewania bitumu w zbiornikach magazynowych i dozowania bitumu do instalacji oraz 
z przeładunku oleju opałowego (paliwa), 

3) zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, powstających w procesie spalania oleju opałowego. 

4) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pracą silników: urządzeń i maszyn budowlanych w okresie 
budowy oraz samochodów transportowych, spalających olej napędowy. 

Z uwagi na skład chemiczny asfaltów, z punktu widzenia ochrony środowiska w trakcie prac przedmiotowej 
wytwórni nastąpi emisja węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i fenol oraz produktów spalania 
paliw niezbędnych do ogrzania i wysuszenia kruszywa, a także ogrzania zbiorników asfaltu: SO , CO, NO , Pył 
i CO [3]. Należy zaznaczyć, że proces produkcji mieszanek jest źródłem pyłu generowanego nie tylko podczas 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 410F277F-27A3-4EBE-B3EA-92CF8A274AC4. Podpisany Strona 1



spalania paliw, ale również przy sortowaniu i transporcie kruszywa, jego składowaniu, napełnianiu zbiorników 
wypełniaczy (przez króćce oddechowe silosów) czy transporcie samochodowym. 

Wiele substancji emitowanych do atmosfery w trakcie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ma 
charakter rakotwórczy. 

Nie ulega również wątpliwości, że planowana w Kornicach wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 
będzie źródłem hałasu. Natomiast z karty przedsięwzięcia wynika, ze ten zakład ma pracować na dwie zmiany, 
a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na mieszanki mineralno-asfaltowe nawet na trzy zmiany 

Budowa czy istnienie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych jest powszechnie źródłem protestów 
mieszkańców miejscowości, w których takie zakłady istnieją, np. w Starym Sączu 
( www.starosadeckie.info/wydarzenia/apelujemy-o-zamkniecie-asfaltowni-mieszkancy-nie-wierza-w-dialog-z-
burmistrzem-jest-skarga) czy Przejazdowa w Gminie Pruszcz Gdański 
(https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/mieszkancy-nie-zgadzaja-sie-na-budowe-wytworni-w/ar/c8-1689785). 

Jest powszechnie wiadomym, że wcześniej wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych Sp. z o.o. działała w Raciborzu oraz, że zamiar jej budowy na terenie Gminy Lubomia 
spotykał się z gwałtownym sprzeciwem mieszkańców tej gminy oraz, że na skutek ich skarg i odwołań 
postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, trwa już kilka 
lat i nadal jest niezakończone. 

O skali oburzenia mieszkańców naszej gminy zamiarem budowy wytwórni mieszanek mineralno-
asfaltowych w Kornicach świadczy ich liczny udział na spotkaniu zorganizowanym w tej sprawie w Kornicach 
w dniu 18 maja br., w którym brał również udział Prezydent Raciborza. 

O skierowaniu niniejszego apelu do Prezydenta Raciborza oraz przekazaniu do wiadomości Rady Miasta 
Racibórz zdecydowała okoliczność, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu 
(Numer KRS: 0000117194) jest jednoosobową spółką Miasta Raciborza, które posiada w nim wszystkie 
udziały. 

Dodatkowo należy wskazać, ze zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne 
do wykonywania przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej. Natomiast poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego 
i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, 

2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty 
samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków 
prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku 
lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. 

Wydaje się wątpliwym, aby dla zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Raciborza była niezbędna 
produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych. Natomiast w przypadku wystąpienia takich potrzeb należy 
zbudować ten zakład w Raciborzu, który dysponuje znacznie większym obszarem niż Gmina Pietrowice 
Wielkie, zamiast ,,obdarzać’ przedsiębiorstwem o tak znacznym stopniu uciążliwości dla mieszkańców, gminy 
sąsiednie. 
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