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Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
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Dotyczy: pisma Stowarzyszenia Mieszkaric6w ,,Nowa Energia" z dnia 29.12.2015r

W zwiq.zku z interwencj4 Stowarzyszenia Mieszkaric6w ,,Nowa Energia" dotycz4cq
funkcjonowania wytw6mi mas bitumicznych, w tym przede wszystkim wystgpowania
uciqgliwo6ci zwiqzanych z halasem, zadymieniem, unoszeniem siE pyfu i kurzu oraz emisj4
do atmosfery substancji powodujqcych istnienie charakterystycznego, uciqzliwego zapachu
Gmina Mied2na zwraca sip z prodb4 o przeprowadzenie kontroli dotycz4cej przestrzegaria
przepis6w ochrony Srodowiska przez wltw6miE mas bitumicznych - Pszczynski Asfalt
Sp. z o.o., ul. Migdzyrzecka 16,43-225 Wola.
W zal4czeniu:
kserokopia pisma Stowarzyszenia Mieszkaric6w ,,Nowa Energia" z dnia29.12,2015r.
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Do wiadomoSci:
Stowarzyszenie Mieszkaric6w,,Nowa Energia"
Osiedle Pod Sosnami 7
43-225 Wola
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e-mail: now aenergia@op.pl
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Dzialaj4c w imieniu Stowarzyszenia Mieszkaic6w ,,Nowa Energia' oraz w imteruu
mieszkaric6w Woli, ze wzglgdu na uci4zliwo6i wynikaj4c4 z dzialalnodci Zakladu Mas
Bitumicznych zlokalizowanego w Woli przy ul. Kopalnianej zwracan-r sig z uprzejmq proSb4
o podjgcie zdecydowanych dzialah maj4cych na celu *ryeliminorvanie tego rodzaju
problemu.

Mieszkaficy Woli od dtugiego okresu odczuwajq negatywne skutki dzialalno6ci
przednriotowego zakladu, kt6rfnni s4 halas, ogromne zapylenie, zadymienie oraz
nieprzyjemny zapach zwi4ztty z prowadz4 produkcj4. llaj4c na wzgiEdzie podniesienie
jakoSci zvcia na terenie swoj ej miejscowoSci z wlasnej iticjatywy, w fonnie list
protestacyjnych zebrali 189 podpis6w. IloS6 os6b wnosz4cych protest oraz jego samodzielna
inicjatywa jednoznacznie Srviadcz4 o wadze ptoblemn. ZatwuZy(. rfilezy, 2e problem ter.r
podnoszony byl wieloklotnie i to zar6wno na Sesjach Rady Gminy Mied2na (r6wnie2
minionej kadencji), jak i na spotkadach z mieszkaricami w ostattich latach. Dotychczasowe
dzialania ze strony Urzgdu Gminy Mied2na byly wrgcz znikome - z posiadanej przez
Stowarzyszenie dokumentacji jednoznacznie wynika, 2e W6jt Gminy Mied2na tylko jeden raz
(w dniu 16 wrzeSnia 2015 r.) zwr6cil sig pismem do wlaSciciela zakladu sygnalizuj4c
problem.

Maj4c na wzglgdzie podnoszone argumenty, a tak2e dotychczasowq opieszalo5i
wladz Gminy MiedZna w tym przedmiocie wnosimy o podjgcie zdecydowanych dzialai
celem ograniczenia uci4zliwoSci zwi4zanych z prowadzeniem dzialalnoSci przez ten zaklad.
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