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Protest spoleczny

N

przeciwko skladowaniu lupka kopalnianego na terenie Rudoftowic- Solectwa Gminy Pszcryna.

My mieszka6cy Rudottowic sprzeciwiamy siq przeciwko skladowaniu na terenie Naszej MiejscowoSci
odpad6w pokopalnianych tz. lupka kopalnianego, wytwarzanego przez Przedsiqbiorstwo G6rnicze
,,SlLESlA" z Czechowic Dziedzic. Uwaiamy za wqtpliwe aby te odpady nazywane przez inwestora

,,materialem budowlanym", rzeczywiscie nim byty. Kt6ra firma pozbywa siq w takim tempie
cennego materiatu budowlanego, pobieranego wprost z haldy kopalnianej. Poza tym z oglqdzin
przeprowadzonych przez PowiatoweBo lnspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wynika ii,

cytuje,, Na skutek przedmiotowego wniosku organ nadzoru budowlanego przeprowadzil
postqpowanie wyjaSniajqce, w ramach kt6rego dokonano, w dniu 05.02.2016 r, czynno(ci
kontrolnych na terenie wskazanych dzialek, w trakcie kt6rych stwierdzono skiadowanie, na terenie
nieruchomoici , odpad6w z wydobycia wqgla kamiennego.... Dodatkowo ustalono, 2e przedmiotowe
skladowanie odpad6w ma miejsce w pobliiu zbiornika w6d stonych." Tereny te byty kiedyi bardzo
zdewastowane dzialalno5ciE kopali Silesia. Od kilkunastu lat przyroda na tym terenie ulegla
odrodzeniu a przeprowadzane ostatnio dzialania prowadzq do jej ponownej dewastacji. Nikt do
korlca nie zainteresowal sie tym terenem po zaprzestaniu przez KWK,,Silesia" wykorzystywania go
jako odbiornika w6d slonych. Obawiamy siq, ie podejmowane dzialania, zar6wno przez obecnego

wlaiciciela Kopalnijak i nowego wla(ciciela grunt6w sqsiadujqcych z Rontokiem mogq zagraiai
bezpieczefistwu naszej miejscowosci. Uwaiamy, ii wykonywane prace prowadzq do oszpecenia
wizerunku wsi oraz sq niezgodne z przestrzennym planem zagospodarowania Gminy Pszczyna.
Tereny te w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone sq jako tereny rolne lub do
zalesienla, a ze wzglqdu na spos6b odwodnienia wsi Rudottowice, zalo2ono w nim tak2e

powiqkszenie retencyjnosci tego obszaru. Uwaiamy wiec, 2e poprzez te dzialania zostanie naruszona
gospodarka melioracyjna, co doprowadzi do zalewania wodami gruntowymi czq(ci naszej

miejscowo(ci . Boimy sie o bezpieczeistwo zar6wno naszych budynk6w mieszkalnych i
gospodarczych jak ! grunt6w rolnych.

Zwracamy siq z naszym protestem zar6wno do pana Burmistrza Dariusza Skrobola jak i do pana
starosty Pszczyriskiego Pawla Sadzy. Zda.iemy sobie sprawq, ie tylko wsp6lne dzialanie urzqdu Miasta

iStarostwa Powiatowego w Pszczynie moie doprowadzii do petnego wyjaSnienia sprawy oraz
powstrzymai obecne, naszym zdaniem sprzeczne z prawem, dzialania obu przedsiqbiorc6w.
Ponadto pragniemy naszym protestem zw16cii uwagq Wojew6dzkiemu lnspektorowi Ochrony
5rodowiska w Katowicach na spos6b postqpowania PG ,,Silesia" z odpadami powstajAcymi w wyniku
dzialalnoSci wydobywczej. Czy naprawde w interesie przedsiqbiorcy posiadajEcego pelnowarto6ciowe
kruszywo budowlane zaleialoby na pozbyciu siq go w spos6b opisany w naszym piSmie?
Kochamy Nasza miejscowoSi i pragniemy aby wszelkie prace zwiqzane

z

jej przebudowa i ingerencjQ

w tereny zielone byla naszq dumq . Jednocze5nie wyraiamy tym samym Nasze zaniepokojenie

obrotem spraw. Pragniemy aby nasze dzieci , wnuki i prawnuki wychowywaly sie w Srodowisku nie
zdegradowanym i notabene historycznym. Tak zwana. ,,Kasztowa dziura" znajdujAca sig na objqtych
dzialaniami terenem jest miejscem w kt6rym lqczyty sie granice trzech zabor6w. Wyra2amy takie
swoje glQbokie nadzieje

ii przedstawiona

przez Nas sprawa zostanie w satysfakcjonujacy dla Nas

spos6b wyja6niona. Wszelkq korespondencjq prosimy przesyiai do Soitysa Rudottowic
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JednoczeSnie informujemy i2 po

rozmowie z Burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem uzyskali(my jego 100 % poparcie naszego
protestu

Z powaianiem
w imieniu Mieszkaric6w Rudottowic
Sottys

oraz Radny GminY
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