
Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego rozwoju przyległych do rzeki Soły miejscowości 

Rajsko i Wilczkowice  

  

  

Lokalizacja/miejsce inwestycji  

Rajsko, gmina Oświęcim, woj. małopolskie 

Wilczkowie, gmina Brzeszcze, woj. małopolskie 

  

Nazwa i zakres inwestycji 

Rozpoznanie i planowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Rajsko 2 (w 

sąsiedztwie obecnie eksploatowanego złoża Rajsko 1).  

  

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

wsparcie 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się eksploatację w odległości 10 m od cmentarza w 

Rajsku i odległości od działek Polskiego Związku Działkowców oraz terenów rolniczych. Ok. 

70 ciężarówek z urobkiem na dobę ma jeździć po lokalnych polnych drogach. Eksploatacja 

miałaby objąć 6,3 ha w obrębie Rajsko (obszar wiejski) oraz 16,5 ha w obrębie Wilczkowice 

(obszar miejski).  

W miejscu już istniejącej żwirowni rzeka Soła przelała się do wyrobisk pożwirowych 

zarówno w czasie powodzi latach 1997, 2001 i 2010. Wypływ wody ze żwirowisk zalał 

miejscowość Wilczkowice, częściowo Rajsko oraz zagroził niżej położonym terenom 

Państwowego Muzeum Auschwitz.  

  

Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

1. Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji w zakresie możliwych działań 

odwoławczych i ich terminów.  

2. W dniu 26 sierpnia 2010r. przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej. W 

warsztatach wzięło udział 11 osób.  

3. Na zlecenie Towarzystwa przygotowana została analizy raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko (ogólna i na walory ostoi Natura 2000 – ptaki i płazy).  

4. Uwagi do raportu złożono w prowadzącym postępowanie urzędzie miejskim w 

Brzeszczach.  



5. Zarejestrowano Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego rozwoju przyległych do rzeki 

Soły miejscowości Rajsko i Wilczkowice. Złożono odwołanie oraz uwagi i wnioski 

dot. raportu i decyzji burmistrza Brzeszcz do SKO w Krakowie.  

  

Efekty podjętych działań 

Burmistrz Brzeszcz wydał negatywną decyzję środowiskową. SKO w Krakowie, po 

odwołaniu inwestora, co prawda uchyliło decyzję burmistrza, ale przyznało rację 

Towarzystwu i Stowarzyszeniu co do zagrożeń i braków w raporcie.  

  

Kontakt z grupą 

Stowarzyszenie na rzecz bezpiecznego rozwoju przyległych do rzeki Soły miejscowości 

Rajsko i Wilczkowice, ul. Szeroka 3, 32-600 Oświęcim  

 


