STANOWISKO NR 1/2022
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu żelazowego.
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt. 3) Załącznika do Uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2003 r. Nr 54 poz. 916 ze zm.)
Rada Miejska Szlichtyngowa podejmuje stanowisko:
W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulantu
żelazowego, na działce o nr ewid.: 249/7 w obręb: Szlichtyngowa, miasto Szlichtyngowa" w ramach którego
planuje się wykonać infrastrukturę dla prowadzenia działalności zakładu produkcyjnego wyrobu chemii
organicznej, Rada Miejska Szlichtyngowa, mając na uwadze zagrożenia jakie są związane z lokalizacją
inwestycji oraz sprzeciw społeczeństwa, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta
i Gminy Szlichtyngowa oraz podzielając ich obawy związane z realizacją ww. zamierzenia wyraża swój
sprzeciw wobec realizacji ww. inwestycji.
Rada Miejska Szlichtyngowa zauważa, że lokalizacja zakładu produkcji chemii technologicznej
w centrum miasta Szlichtyngowa, a co za tym idzie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
nie pozostaje obojętna dla lokalnej społeczności. Obawy budzi przede wszystkim ryzyko wystąpienia
poważnej awarii na etapie funkcjonowania zakładu, która może nieść za sobą bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia mieszkańców Szlichtyngowej. Zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez Inwestora na
etapie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, planowana
inwestycja jest kwalifikowana jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej z uwagi na możliwość magazynowania na terenie zakładu substancji niebezpiecznych. Mając
ten fakt na uwadze dalece dyskusyjne jest planowane usytuowanie tego typu zakładu w odległości ok.
80 metrów od najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Zauważyć należy również, że planowane
przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza a oddziaływanie to będzie wpływało na
pogorszenie się jakości życia mieszkańców. Wątpliwości budzi również zakładany przez Inwestora ruch
pojazdów ciężarowych po ul. Przemysłowej, który może przyczynić się do znacznego utrudnienia
mieszkańcom dojazdu do swoich posesji i deterioracji przedmiotowej drogi.
Rada Miejska Szlichtyngowa zauważa również, że powstanie tego typu inwestycji na terenie naszej
Gminy nie wpisuje się w żaden z celów strategicznych rozwoju Gminy Szlichtyngowa. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022, misją Gminy Szlichtyngowa jest rozwój
przedsiębiorczości i jej mieszkańców w oparciu o lokalne bogactwa i walory przyrodnicze lub
krajobrazowe, wiedzę i potencjał ludzki. Szlichtyngowa to Gmina dbająca o dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze oraz o poprawę jakości życia swoich mieszkańców.
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Mając powyższe na względzie Rada Miejska Szlichtyngowa wyraża swój sprzeciw wobec realizacji
na terenie Gminy Szlichtyngowa tego typu inwestycji.
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