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PETYCJA

Dotyczy:
sprawy lokalizacji  i budowy Zakładu Mas-Bitumicznych Asfaltowni na terenie 
Gminy Lubomia, w sołectwie Buków.

  Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, my 
mieszkańcy Gminy Lubomia składamy niniejszą petycję prosząc o podjęcie niezbędnych, 
a dostępnych Panu, działań zmierzających do zmiany lokalizacji oraz budowy Zakładu 
Mas-Bitumicznych – Asfaltowni w Bukowie.

Uzasadnienie:
 Dnia 30 maja 2019  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  wydał 
postanowienie WOOŚ.4242.10.2019.AS3.4 w sprawie "zabudowy instalacji do wytwarzania
mieszanek asfaltowo-bitumicznych na terenie żwirowni w Bukowie przy 
ul.Krzyżanowickiej. 
Dnia 21 października 2019r Wójt Gminy Lubomia wydał Obwieszczenie w Lubomi o decyzji
nr RR 6220.00010.2018.SC. 
Postępowanie administracyjne było prowadzone na wniosek przedsiębiorstwa Ceramot 
Silesia Sp.  Z o.o. z siedzibą w Bukowie. 
Asfaltownia jest własnością miasta Racibórz, ze względu na uciążliwość i walkę 
mieszkańców w  dzielnicy Płonii ma być przeniesiona do Gminy Lubomia w miejscowości 
Buków.

 Asfaltownia ma być położona ok. 600 m od najbliższych domostw, 50 m od Polderu 
Buków (obszar o szczególnym zagrożeniu powodziowym ). Do Rezerwatu Przyrodniczo 
- Krajobrazowego Wielikąt-Natura 2000 jest 500 m. Działka, sąsiaduje z boiskiem 
sportowym, a na jej terenie są dwa stawy rybne. Działka sąsiaduje ze stawem Koła 
Wędkarskiego i Polderem Buków, gdzie jest kilkadziesiąt hektarów terenów z wodami,
w ok. 30 zbiornikach, a wszystkie te zbiorniki wodne mają wody gruntowe. Skażenie 
środowiska będzie również przez wody gruntowe. 
Polder Buków to  siedlisko chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz jego „piękny klimat
zachęca do tego, aby korzystać z niego w formie rekreacyjnej np: sportu, wędkarstwa – to
cytat Pana Starosty Powiatowego Tadeusza Skatuła z opublikowanego 
na "You Tube" filmu o Polderze Buków. 
Polder to  teren plenerowego Muzeum Czarnego Dębu ze ścieżkami spacerowymi i 
rowerowymi. Dookoła terenu posadowienia asfaltowni położone są pola uprawne, w bardzo



bliskim sąsiedztwie, tego terenu po 6 latach przeniesiona została wieś z terenów budowy 
zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Nieboczowy to obecnie nowoczesna wieś 
z atrakcyjnymi działkami pod inwestycję mieszkaniową,których cena poszła w górę. 
Asfaltownia będzie położona w linii prostej w odległości około 3 km. Spowoduje to brak 
zainteresowania kupnem działek i rozwojem nowoczesnej wsi.

 Planowana inwestycja kłóci się z polityką Państwa i naszej gminy w zakresie walki ze 
smogiem, a także realizowanymi przez gminę programami ograniczania niskiej emisji. 
Przeciwko lokalizacji protestują radni, Ludowy Klub Sportowy "Wypoczynek Buków", Koło 
Wędkarskie oraz mieszkańcy Gminy Lubomia ze Społecznym Komitetem Działającym 
Przeciwko Powstaniu Asfaltowni w Bukowie.

 Nam mieszkańcom zależy, aby gmina się rozwijała w zrównoważony sposób a nie 
kosztem: 
- utraty zdrowia i w dalszej perspektywie życia mieszkańców,
- utraty jakości powietrza,
- utraty wartości nieruchomości będących własnością mieszkańców i Skarbu Państwa 
- utraty dóbr nie materialnych (pięknego krajobrazu -forma ochrony w ramach sieci 
NATURA 2000), odgłosów natury (Wielikąt - obszar specjalnej ochrony ptaków - 
Dyrektywa Ptasia),
- wizerunku gminy wśród gości, turystów odwiedzających naszą gminę.

 Natura 2000 to obszar o powierzchni 914,5 ha, położony jest na obu brzegach doliny 
Odry, na południe od Raciborza. To obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska, obejmuje kompleks kilkunastu starych stawów rybnych o powierzchni  około 
400 ha (39% powierzchni), położony w dolinie Odry, z otaczającymi je łąkami, 
pastwiskami (6% obszaru) i polami (37%) oraz Lasem Tworkowskim na siedlisku łęgowym
i grądowym (12% powierzchni). Mokradła zajmują 1% powierzchni ostoi. Brzegi stawów 
porasta szuwar trzcinowy, groble porastają stare, pomnikowe drzewa liściaste. 
Ostoja ma duże znaczenie dla bączka i migrujących ptaków siewkowatych. Na terenie ostoi
występuje 20 gatunków ptaków z Załącznika i Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i 
zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie).
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym
gatunki priorytetowe):batalion, bączek, bąk, bielik, błotniak stawowy, bocian biały, bocian 
czarny, czapla biała, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł zielono-siwy, gąsiorek.
Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. 
Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach 
(np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od 
maja do sierpnia) na terenie przyszłej asfaltowni jest pas krzewów i drzew. Natomiast 
prace przygotowawcze terenu na posadowienie asfaltowni mają mieć miejsce w 
powyższym terminie lęgu ptaków co wiąże się z wycinką krzewów i drzew na tym terenie.
Nie było przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej ze względu na obszar Natura 2000 

 Według dostępnych nam opracowań (praca końcowa
https://docplayer.pl/113084159-Wytwornie-mas-bitumicznych-dla-drogownictwa-
problemy-lokalizacji-i-oddzialywania-na-mieszkancow-i-srodowisko.html?
fbclid=IwAR03wFZCXpfFhvRE6zZp1lII8d5ILWfUXWleQBa4hOqJ2sw7CuCAYuat9tQ  )
Procesowi produkcji, składowania i transportu towarzyszy zwiększona emisja hałasu, 
pyłów, dymu oraz substancji szkodliwych o charakterze chemicznym i wysokim stopniu 
toksyczności. Według ekspertów substancje chemiczne takie jak: benzen, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i 
wiele innych, mają rakotwórcze działanie, a ich intensywny opad sięga w promieniu 3,5 
km od źródła emisji . Ze względu na ukształtowanie terenu Bramy Morawskiej, wiatr wieje 
przeważnie z kierunku południowo-zachodniego i zanieczyszczenia będą sięgać daleko 
w głąb powiatu wodzisławskiego.
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W Syrynii na ul.Raciborkiej została niedawno zlikwidowana asfaltownia, mogła ona być 
przyczyną wielu chorób i zgonów czego nie jesteśmy w stanie obecnie udowodnić. Badania
chorujących dzieci w Syryni na ul.Wolności wykazały, że w ich organizmach były związki 
trujące pochodzenia z asfaltowni w Syryni.
 Wyżej wymienione związki chemiczne oddziaływują również negatywnie pośrednio na 
zdrowie człowieka poprzez opadanie szkodliwych substancji chemicznych z wytwórni mas 
bitumicznych na okoliczne pola uprawne, ich asymilację i kumulację w płodach rolnych. 
Zagrożona jest jakość powietrza jak i wody stanowiącej podstawowe źródło życia 
człowieka oraz otaczających go ekosystemów.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie widzi przeszkód, by 
asfaltownia  powstała w proponowanej lokalizacji. Rzecznik prasowy RDOŚ Łukasz Zych 
w rozmowie z Radiem 90 powiedział, że w toku postępowania ustalono, że inwestycja 
ma być zlokalizowana na terenie, na którym już teraz prowadzona jest działalność 
związana z produkcją betonu i żwiru, a z kolei miejscowy plan zagospodarowania określa 
przeznaczenie tego terenu jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny. 
Nie możemy zrozumieć i nie potrafimy pogodzić się z decyzją RDOŚ w Katowicach 
WOOŚ.4242.10.2019.AS3.4

 Na terenie Bukowa już istnieją dwa zakłady (cegielnia "CERAMOT" oraz Zakład Odzysku 
Węgla "GWAREX POLSKA SP. Z.O.O"- hałda w Bukowie ), które emitują ogromy hałas, pyły
i dym, a teraz ma powstać trzeci, który podwyższy parametry już istniejące, a dodatkowo 
dołoży nam substancje chemiczne takie jak: benzen, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i wiele innych, mają rakotwórcze 
działanie, a ich intensywny opad sięga w promieniu minimum 3,5 km od źródła emisji.
Same hałdy w Bukowie wydzielają przykry zapach, posadowione są w bliskiej odległości 
od zabudowań mieszkalnych  a z badań wynika, że emisja CO2 jest najbardziej 
intensywna na zwałowiskach formujących się oraz ulegających intensywnemu utlenianiu 
czyli tzw. zwałowiskach zapożarowanych.
 
 Na mapach oddziaływania powodziowego – ryzyko średnie zaznaczono czyli ryzyko 1,
raz na 100 lat  a w ostatnich 30 latach trzy razy woda wylała w 1972 r., 1985 r. i 1997 r., 
raport nie odniósł się w ogóle do ryzyka od ewentualnych powodzi. Wały w miejsowości 
Olza z relacji radnego ze Społecznym Komitetem Przeciwko Asfaltowni, są stare i zbyt 
niskie, grożą powodzią.
Nie wzięto pod uwagę kumulacji oddziaływań powodowanych przez sąsiednie zakłady, 
nie było pomiarów stężenia pod kątem wykonania prognoz stężenia, nie było 
postępowania kompensacyjnego, nie było opracowań na sąsiednich działkach, gdzie są 
uprawy i przy asfaltowni będą musiały być te uprawy podporządkowane pod zaistniałe 
szkodliwe warunki.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został bezkrytycznie przyjęty 
i nie był w należyty sposób zweryfikowany i dzięki temu przyjęte rozstrzygnięcie nie 
zabezpiecza w należyty sposób interesów środowiska i społeczeństwa.

  My, mieszkańcy Gminy Lubomia nie zgadzamy się, żeby na naszym terenie powstał 
truciciel, nie można przenosić tak zagrażającego zakładu z Raciborza, gdzie ludzie lata 
walczyli o jego likwidację w inne miejsce, blisko domostw gdzie inni będą cierpieć z tego 
powodu. Boimy się o nasze zdrowie i zdrowie naszych pokoleń. Nie chcemy utracić 
cennych i zagrożonych wyginięciem różnych gatunków roślin, ptaków oraz zwierząt.
  Zgłaszamy też, iż  udział społeczeństwa w uwagach i wnioskach podczas postępowania 
w sprawie odziaływania na środowisko był niedostateczny, tylko mieszkańcy Bukowa- wsi, 
w której ma być szkodliwa inwestycja mieli zebranie wiejskie w tej sprawie, pozostała 
reszta czyli większości społeczeństwa Gminy Lubomia nie została skutecznie  
poinformowana o lokalizacji szkodliwej inwestycji a tym bardziej nie była świadoma 
zagrożenia dla zdrowia, większość ludzi myśli iż pyły szkodliwe będą tylko w niedalekiej 
odległości od lokalizacji, prawda jest taka, że szkodzą one w promieniu 3,5 km minimum.



Każdy zajmuje się dbaniem o swoją rodzinę, tempo życia nie pozwala na codzienne 
śledzienie stron BIP-u, mieszkańcy ufają  władzom, iż ich postanowienia są rozsądne 
i nie będą zagrażać zdrowiu i życiu. 
Dopiero przy zbieraniu podpisów na listach osób nie wyrażających zgody na posadowienie 
asfaltowni w poliżu domostw, wychodzi na jaw ogrom ludzi nie zdających sobie sprawy 
z tego, że ma być asfaltownia w naszej gminie i czym to grozi dla zdrowia. Jeśli wszyscy 
mieli by świadomość zagrożenia wynikającego z działalności takiego przedsiębiorstwa, 
zapewne nie dopuślili by do wydania pozytywnej decyzji Wójta nr RR.6220.00010.2018.SC
z dnia 21 pażdziernika 2019 r.
 
Obecenie trwa zbiórka podpisów mieszkańców gminy Lubomia i gmin ościennych, na dzień
dziejszy mamy już ok. 1300 podpisów i wciąż podpisy są zbierane. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. h

Pisemnej odpowiedzi oczekujemy na adresy podane poniżej.
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