Mikołów, 20.07.2021r

Sz.P

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 7 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 2.4) Statutu Stowarzyszenia, niniejszym uprzejmie
proszę Marszałka Województwa Śląskiego o podjęcie działań w związku z umyślnym
działaniem władz miasta i powiatu na szkodę środowiska mieszkalnego w mieście Mikołów,
co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie warunków życia mieszkańców i nie
pozostanie bez wpływu na ich zdrowie, przede wszystkim dzieci.
Uzasadnienie:
Z chwilą wejścia w życie uchwały nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 Rady Miejskiej w
Mikołowie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było oczywistym, że
obszar Mikołów centrum jest wyłączony z dalszego rozwoju fabryk oraz hal produkcyjnych.
Stanowi o tym brak w mpzp ujęcia „obiektów produkcyjnych” oraz „przemysłu
produkcyjnego” co zgodnie z §3 Uchwały nr XXIX/437/2004 stanowi zakaz działalności
produkcyjnej oraz lokalizacji obiektów produkcyjnych.
Reżim zachowania obszaru Mikołów Centrum z zakazem hal produkcyjnych w niewielkim
zakresie dopuszcza obiekty produkcyjne w precyzyjnie ściśle określonym miejscu uchwałą
nr VII/82/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.03.2007r. zmieniająca uchwałę nr
XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 w zakresie możliwości posadowienia obiektów
produkcyjnych.
Obecnie zachowanie obowiązującego reżimu zakazu lokalizacji hal produkcyjnych w
obszarze Mikołów Centrum nie jest respektowane przez U.M. Mikołów. Przykładem tego
jest wydane zaświadczenie BGM.6724.1260.4.14.2020.GK z dnia 18.11.2020r.
w
przedmiocie zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną w
Mikołowie przy ul Żwirki i Wigury na działkach 279/112 I 280/112.
Podobnie i organ Starosty Mikołowskiego przewiduje rozwój uciążliwego przemysłu
produkcyjnego w objętym zakazem lokalizacji dla hal produkcyjnych w obszarze Mikołów
Centrum ( tz. w obszarach integralnie związanych z środowiskiem mieszkalnym życiem ludzi i
ich dzieci). Świadczy o tym stanowisko Starosty w piśmie AB.6740.2.56.2016.AK/2 z dnia
14.01.2019r gdzie bardzo lekceważące wręcz pogardliwe traktuje mieszkańców i ich dzieci ,
którzy uciążliwe życie mają mieć wkodowane w umysły i tym samym planowanie i
powodowanie dalszych uciążliwości, w tym konkretnie przypadku rozwoju fabryki mebli z
lakiernią przemysłową bezpośrednio przy zabudowie mieszkalnej jest z strony władz
usprawiedliwione.

Wcześniej przez 16 lat było wiadomo, że plan przestrzenny nie zezwala na obiekty
produkcyjne.
Dbanie oraz ingerowanie w ochronę środowiska jest w kompetencji Marszałka.
To właśnie dzieci, ludzie oraz ich przestrzeń do życia jest najważniejszym elementem
naszego środowiska.

z poważaniem

w załączeniu:
- zaświadczenie BGM.6724.1260.4.14.2020.GK z dnia 18.11.2020r

- pismo AB.6740.2.56.2016.AK/2 z dnia 14.01.2019r
-

cytat z wywiadem architekta Roberta Koniecznego, Katowice .Wyborcza.pl
uchwała nr XXIX/437/2004
uchwałą nr VII/82/2007
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