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PETYCJA 

 
Pan Jacek Krywult  
Prezydent Miasta Bielska-Białej  
 

Szanowny Panie Prezydencie!  

My niżej podpisani, mieszkańcy miasta Bielska-Białej i przyległych miejscowości, w trosce  

o warunki godnego życia, eliminację zagrożeń negatywnego odziaływania dla zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska naturalnego wschodniej części miasta Bielsku-Białej i gmin przyległych, 

apelujemy o pilną zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

z dnia 25 września 2012r. (Uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej), zezwalających 

na bliską lokalizację wśród strefy zabudowy jednorodzinnej oraz zieleni przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Mamy świadomość, że w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.,  

(z późn. zm.),  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w strefie 

będą mogły być lokalizowane zakłady zajmujące się między innymi: produkcją środków ochrony 

roślin, elektrownie wiatrowe, instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne 

emitujące pole elektromagnetyczne, instalacje składowania odpadów promieniotwórczych, kuźnie, 

odlewnie, walcownie, zakłady powierzchniowej obróbki metalu i koksownie. Na przedmiotowym 

terenie będzie też możliwa lokalizacja instalacji utylizacji, unieszkodliwiania i składowania odpadów 

niebezpiecznych oraz spalarnie; stacje demontażu pojazdów, sprzętu elektrycznego i baterii, 

dopuszczalna jest też lokalizacja betoniarni i zakładów produkcji mas bitumicznych.  

Jesteśmy głęboko przekonani o tym, że zlokalizowanie w tej części miasta terenu 

przemysłowego, w ramach którego mogą funkcjonować tak uciążliwe przedsięwzięcia jak wyżej 

przytoczone, jest katastrofalnym błędem planistycznym, który w przypadku realizacji doprowadzi do 

degradacji środowiska naturalnego i miejsca zamieszkania tysięcy ludzi. W tych szczególnych 

warunkach podgórskiego ukształtowania terenu i bliskiej zabudowie mieszkalnej niemożliwym jest 

zlokalizowanie przemysłu uciążliwego, przy jednoczesnym dotrzymaniu rygoru zakazu negatywnego 

odziaływania na mieszkańców (m.in. pod względem hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza  

i odoru). Kosztowne doświadczenia ograniczenia uciążliwości ZGO są tego najlepszym dowodem. 

 Prosimy Pana Prezydenta o podjęcie skutecznych środków zaradczych, a w szczególności:  

 

1. Wyznaczenie w opracowywanym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Bielska-Białej obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zieleni w rejonie 

pomiędzy ulicą Krakowską a torem kolejowym. 

2. Przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

w którym tereny obecnie oznaczone jako 116_P-01 do 116_P-07, 116_O.P-01 do 116_O.P-02  

i 116_U,P_01 do 116_U,P-11 zostaną przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz 

zieleń. 

z poważaniem,  

mieszkańcy Bielska-Białej i okolic 

 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/z-p%C3%B3%C5%BAn-zm.html

