
Stowarzyszenie "Natura-Wspólne Dobro" w Jeleśni 

  

  

Lokalizacja/miejsce inwestycji  

gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, woj. śląskie 

  

Nazwa i zakres inwestycji 

Etap I - Budowa wodociągu przemysłowego z pompownią P4 do Zakładu Produkcyjnego 

Zywiec Zdrój S.A. wraz z kablem teletechnicznym oraz odcinkiem przebiegającym w pasie 

drogi wojewódzkiej,  przyłączy wodociągowych, teletechnicznych i energetycznych do ujęć 

wodnych B3, B4, B7 i B8 w strefie Q2.2 oraz pompowni P4 w miejscowości Jeleśnia. 

Etap II - Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z 4-ch studni o 

łącznej ilości 34m sześcienne na godz., oraz wykonanie urządzeń służących do poboru wód 

podziemnych tj. studni wierconych obudowanych konstrukcją żelbetonowo-murowaną. 

  

Główne zagrożenia dla mieszkańców (wg mieszkańców) – uzasadnienie wniosku o 

wsparcie 

- obawy mieszkańców Gminy o bezpieczne zaopatrzenie w wodę teraz i w przyszłości 

- obawy o niekorzystny wpływ na środowisko (osuszanie terenu-lasy , pola,  łąki,  cieki 

wodne,  pastwiska) 

- obawy o prawo swobodnego władania gruntami zgodnie z ich przeznaczeniem zawartym w 

aktualnym lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleśnia 

- dwukrotny wzrost transportu (tiry) przez tereny gęsto zaludnione, drogami do tego celu 

nieprzystosowanymi 

- negatywny wpływ na obszar NATURA 2000 

  

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji w zakresie objętym programem warsztatów. 

W dniach 18-19 sierpnia 2010r. przeprowadzono warsztaty (Towarzystwo na Rzecz Ziemi) 

dla społeczności lokalnej Gminy Jeleśnia. W warsztatach wzięło udział 39 osób. 



Z dniem 08.09.2010r. wpisem do rejestru Stowarzyszeń Zwykłych (pod poz. nr 18 w 

Starostwie Zywieckim) rozpoczęło działalność Stowarzyszenie "Natura - Wspólne Dobro". 

Złożono wnioski i skargi: 

- wniosek o dopuszczenie do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

firmy Zywiec Zdrój - projekt zamienny (ul.Suska) w Jeleśni 

- wniosek o dopuszczenie do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla 

inwestycji w Przyborowie (budowa wodociągu ze studni do przepompowni H-1  dla     

Stanisława Kamińskiego ( z ustawy o ochronie środowiska).  

- liczne inne skargi mieszkańców składane na ręce Stowarzyszenia do Urzędu Gminy 

Jeleśnia. 

  

Efekty podjętych działań 

- odmowa Wójta co do udziału Stowarzyszenia w postępowaniach (w związku z powołaniem 

się na ustawę o ocenach oddziaływania zamiast KPA) 

- odwołanie do SKO, które w efekcie podtrzymało decyzję wójta co do inwestycji Zywca 

Zdrój w Jeleśni 

- dopuszczenie do udziału w postępowaniu w Przyborowie 

- złożenie ponownych wniosków (z KPA) do wójta o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu 

  

Kontakt z grupą 

Stowarzyszenie "Natura-Wspólne Dobro" 

ul.Szkolna 34 

34-340 Jeleśnia  

tel. 338636149  

www.natura-wspolnedobro.org.pl 

 

 

http://www.natura-wspolnedobro.org.pl/

