
          PROTEST MIESZKAŃCÓW PLEWISK 

 

Nie zgadzamy  się na   podejmowanie decyzji 

dotyczących  nas poza  nami!!!! 
 

Informujemy  mieszkańców Gminy Komorniki,  że w  miejscowości Plewiska przy ul. 

Grunwaldzkiej na  działce (wpisanej w ewidencji pod numerem 661/45) sąsiadującej z 

Hotelem Zacisze  oraz sąsiadującej od strony północnej bezpośrednio z blokami 

mieszkalnymi 166 zatwierdzona została przez  Starostwo Poznańskie  budowa stacji 

tankowania pojazdów- stacja  paliw. Pragniemy zwrócić uwagę, że teren planowanej stacji 

paliw od terenu od terenu Wspólnoty Mieszkaniowej 164-172 oddziela tylko...PŁOT! Od 

samego budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 166 do terenu planowanej stacji paliw 

odległość wynosi 6 m (tzn. od naszych okien!). 

 

Jako mieszkańcy zabudowań sąsiadujących od strony północnej, w  odległości 6 

metrów od planowanej inwestycji  nie  zostaliśmy  bezpośrednio poinformowani przez  

inwestorów, Urząd  Gminy  czy Starostwo Poznańskie o toczącym  się postępowaniu  

decyzyjnym.  Na  prośbę  o wyjaśnienie  kwestii  pominięcia  nas- właścicieli sąsiadujących  

działek-   jako  stron postępowania w  niniejszej sprawie wystosowanej do Wójta Gminy 

Komorniki  w piśmie  z dnia 2.05.2017r.- uzyskaliśmy następującą odpowiedz: „Strony 

postępowania informuje się obwieszczeniem. Obwieszczenia  były umieszczane na  tablicy 

ogłoszeń w tutejszym urzędzie i na  stroni BIP Urzędu Gminy Komorniki w zakładce decyzje 

środowiskowe- -komunikaty”.  

 

Pytamy   mieszkańców  Plewisk i innych  miejscowości naszej Gminy: 

 

Czy regularnie czytacie  Państwo obwieszczenia umieszczane na  tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Komorniki? Czy regularnie zapoznajecie  się z  obwieszczeniami  

umieszczanymi na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej? 

 

Do dobrych  obyczajów  i zasad współżycia społecznego  należało poinformowanie  

każdego  mieszkańca zabudowy sąsiadującej z   rzeczoną działką o planach jej zabudowy. 

Nie  uczynienie tego jest  świadomym i intencjonalnym  zaniechaniem,  uniemożliwiającym 

nam- osobom najbardziej zainteresowanym  i potencjalnie najbardziej  pokrzywdzonym 

podjęcie  jakichkolwiek działań ochronnych; jest  postawieniem nas  przed  faktem 

dokonanym.  

Pragniemy zwrócić również uwagę mieszkańcom Gminy Komorniki, że decyzja  

Starostwa Powiatowego zatwierdzająca  projekt budowlany i   udzielająca  pozwolenia na  

budowę stacji tankowania pojazdów wynika z braku środowiskowych przeciwwskazań do 

zrealizowania niniejszej inwestycji.  



Aby zobrazować jak bardzo stacja paliw oddziałuje na środowisko  przedstawiamy 

pola tejże ingerencji. W pierwszej kolejności należy wskazać tu fakt wprowadzanie gazów i 

pyłów do powietrza. Ten proces zachodzi w szczególności podczas wpompowywania i 

wypompowywania paliwa do podziemnych zbiorników, jak również w trakcie tankowania 

paliwa do zbiorników pojazdów, korzystania przez klientów stacji z niektórych rodzajów 

myjni, a także ogrzewania pomieszczeń stacji przy pomocy kotłów opalanych węglem, 

drewnem, olejem opałowym bądź gazem. Nie można też zapominać, że na terenie stacji 

przemieszczają się pojazdy, które również emitują zanieczyszczenia do powietrza, chociażby 

w postaci spalin (cysterny, samochody klientów, pojazdy czyszczące). Idąc dalej, stacje paliw 

nawet przy zastosowaniu dużej ilości zabezpieczeń a także monitoringu, mogą powodować 

potencjalne zagrożenie pożarem na dużą skalę. Działanie stacji paliw skutkuje emisją 

nieprzyjemnych zapachów, narusza walory krajobrazu, a także w niektórych wypadkach 

wywołuje niepokój wśród mieszkańców lub innych przedsiębiorców, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą w jej okolicach. 

Jakie były przesłanki  uznania, że  stacja  paliw    nie  będzie oddziaływać na  

położone  w  jej sąsiedztwie tereny zabudowy  mieszkaniowej? 

Uważamy, że  bezpodstawnie  zostaliśmy  pominięci  w aspekcie przysługującego   

nam prawa bycia  stroną postępowania  administracyjnego w toczących się planach zabudowy 

niniejszej działki.   

Drodzy mieszkańcy Plewisk i pozostałych miejscowości  naszej Gminy. 

Zadajemy Wam pytanie:  

Czy trzecia stacja  paliw na terenie i w okolicy miejscowości Plewiska jest  niezbędna?  

Czego potrzebujemy? Kolejnych oparów benzyny, czy zielonego  miejsca,  

w  którym moglibyśmy  oddychać świeżym  powietrzem??? 

 

Drodzy mieszkańcy! 

 Jeśli nie zgadzacie się na budowę Stacji Paliw przy ul. 

Grunwaldzkiej,  prosimy o wpisanie się na listę osób 

popierających protest. 

KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY! 

Lista dostępna jest w Hotelu Zacisze, w sklepie Piotr i Paweł 

(Nowy Rynek) w Plewiskach oraz w  sklepie spożywczym na rogu 

ulicy Miętowej i Kminkowej. 


