UCHWAŁA NR XXVI/239/2021
Rady Gminy Frysztak
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 9 ust. 2
ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
Rada Gminy Frysztak, uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się że petycja z daty 28 listopada 2020 r. wniesiona dnia 08.12.2020 r. dotycząca
realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów
budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”, zasługuje na
uwzględnienie.
§ 2.
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3.
O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób
postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie
zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym;
podmiotu wnoszącego petycję; podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W dniu 08 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęło pismo, dotyczące
realizacji inwestycji pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów
budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Twierdza”. Z treści petycji wynika,
że autorem pisma jest XXX miejscowości XXX. Wnioskodawca petycji zwraca się z prośbą o
niewyrażanie zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Wypełniając dyspozycję art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz § 122a Statutu Gminy Frysztak, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak przekazał
przedmiotową petycję do rozpatrzenia i zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Frysztak, która na posiedzeniu w dniu 18.02.2021 r. zapoznała się z jej treścią i
dokonała jej oceny.
W wyniku analizy ustalono, iż w dniu 25.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w
przedsięwzięcia na terenie działki o nr ewidencyjnym 282/7 dla firmy PBI WMB Sp. z o. o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz . W wyniku powyższego w związku z trwającą procedurą
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia umożliwiono
społeczeństwu udział w toczącym się postępowaniu. Zgłoszone postulaty, uwagi, wątpliwości
oraz stanowcze protesty mieszkańców Gminy Frysztak dot. możliwości powstania na terenie
Gminy Frysztak instalacji do produkcji mas bitumicznych zostały wnikliwie przeanalizowane
przez Komisję. Podniesiono sprawę, iż zakres planowanej inwestycji oraz związany z nim
charakterystyczny odór mieszanek bitumicznych nieodwracalnie przekreśli dotychczasowe
zaangażowanie mieszkańców Gminy w rozwój sportu, turystyki i rekreacji oraz negatywnie
wpłynie na atrakcyjność Gminy w tym zakresie. Przede wszystkim wskazano, że procesowi
produkcji, składowania i transportu towarzyszy zwiększona emisja hałasu, pyłów, dymu oraz
substancji szkodliwych o charakterze chemicznym i wysokim stopniu toksyczności oraz
wzmożona intensywność ruchu. Zwrócono uwagę, że wg ekspertów zgoda na budowę takiej
inwestycji jest narażeniem mieszkańców regionu na utratę zdrowia i zagrożeniem ich życia.
Ryzyko pogorszenia standardu życia mieszkańców Gminy są sprawą niezwykle istotną,
wymagającą pełnego zaangażowania.
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Frysztak ze zrozumieniem odnosi się do
postulatów zawartych w przedmiotowej petycji, podziela stanowisko Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji i uznaje petycję za zasługującą na uwzględnienie.

