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 Protest przeciwko

budowie nowych hal produkcyjnych w  Mikołowie przy ulicy Gliwickiej  w bliskim
sąsiedztwie nowych osiedli mieszkaniowych   Sielanka i  Siedlisko

Sprzeciwiamy się tej inwestycji w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Mikołowa
oraz z szacunku do przepisów prawa, które jest łamane przez władze miasta i powiatu. 
Lokalizowanie  hal produkcyjnych w bliskim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w oczywisty
sposób  generuje   chaos   przestrzenny  i  prowokuje  konflikty  społeczne. Jest  to  złamanie
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  z dnia 27 marca 2003
r. Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717.     
 Polityka    zagospodarowania przestrzennego, z jaką mamy do czynienia w   Mikołowie,  ma
niewiele  wspólnego  ze  zrównoważonym  rozwojem  miasta  i  nie  spełnia   wymagań  ładu
urbanistycznego i architektonicznego. 

Współczesny  przemysł  charakteryzuje   się  liniami  produkcyjnymi  o  potężnej  mocy
generującymi  hałas, drgania, wibracje,  emisję pyłów i gazów.  W parze z tym idą uporczywe
dźwięki  towarzyszące  pracy  maszyn  podczas   załadunku  bądź  rozładunku  produktów  lub
surowców.  To  wszystko  tworzy  wokół  hal  przemysłowych  uciążliwy  klimat,  stojący  w
dysproporcji  do  potrzeb   mieszkańców  osiedli  „Sielanka”  i  „Siedlisko”,  którzy  chcą  mieć
normalne warunki do odpoczynku oraz życia w bezpieczeństwie i spokoju.
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Łączenie obszarów przemysłowo-produkcyjnych z terenami mieszkaniowymi  uniemożliwia
integrację czy też  bezkonfliktowe  współistnienia. Jest to sytuacja nieprzyjazna i szkodliwa dla
słabszego ogniwa w tym układzie, czyli ludzi.
  
Niepodjęcie  działań  na  wniosek  naszego  stowarzyszenia  z  dnia  05.01.2021r.,   w  celu
utworzenia  strefy  przemysłowej  z  możliwością  rozwoju  produkcji,   zatwierdzoną  uchwałą
Sejmiku  Śląskiego   świadczy,  iż   włodarze  miasta  Mikołów  nie  potrafią  lub  też  nie  chcą
wygospodarować   przestrzeni dla rozwoju przemysłu produkcyjnego nie kolidującego i nie
tworzącego konfliktów społecznych.
W związku  z  tym  tereny   przeznaczane  pod rozwój  przemysłu w Mikołowie  winne być
ograniczone  do   kierunków  wyznaczonych   w   uchwale  Rady  Miejskiej  w  Mikołowie nr
XIX/437/2004 z dnia 28.12.2004r., który nie przewiduje (nie wymienia)  funkcji produkcyjnej
oraz   obiektów  produkcyjnych,  ograniczając  równocześnie  rozwój  przemysłu  do  ściśle
określonych funkcji  usługowo rzemieślniczej  z  dopuszczeniem  obiektów magazynowych.  
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