
Stowarzyszenie Eko – Lu 

  

  

Lokalizacja/miejsce inwestycji  

wieś Luszowice, gmina Chrzanów, 100 – 150 m na południe od terenów byłych Zakładów 

Górniczych Trzebionka S.A., woj. małopolskie 

  

Nazwa i zakres inwestycji 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę Zakładu Termicznego Przekształceń Odpadów 

Komunalnych dla Małopolski Zachodniej. Do ZTPOK będą trafiały odpady z 5 powiatów. 

Przewidywana instalacja ma mieć wydajność 150 Mg/rok. 

  

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

wsparcie 

1. ZTPOK stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi żyjących w bezpośrednim 

sąsiedztwie (wsi Luszowice i osiedla Wodna). Najbliższe zabudowania znajdują się w 

odległości 600 – 800m. Odległości te nie uwzględniają faktu, że w tym rejonie teren 

ten ma kształt doliny ciągnącej się w linii wschód – zachód, w którym to kierunku 

najczęściej wieją wiatry.  

2. Zagrożenie dla środowiska naturalnego.  

3. Uciążliwość transportu niebezpiecznych odpadów przez drogi biegnące w gęsto 

zaludnionym terenie.  

4. Zagrożenie związane z składowaniem żużli i odpadów niebezpiecznych powstałych w 

trakcie spalania. 

5. Obniżenie wartości nieruchomości w danym rejonie.  

6. Ograniczenie zdolności przyciągnięcia na dany teren innych inwestorów, którzy 

byliby w stanie stworzyć miejsca pracy.  

  

 Podjęte działania przez Towarzystwo i mieszkańców  

Prawnik Towarzystwa udzielił konsultacji w zakresie lokalnej aktywności obywatelskiej.  

W dniach 21 -22 maja 2010r. przeprowadzono warsztaty dla społeczności lokalnej. W 

warsztatach wzięły udział 32 osoby. W dniu 09 sierpnia 2010r. zorganizowano szkolenie na 

temat „Jeśli nie spalarnie to co? Unijne zasady gospodarki odpadami komunalnymi”. Wzięło 

w niej udział ok. 80 osób. 



Na zlecenie Towarzystwa przygotowana została analiza raportu środowiskowego przez 

specjalistę w zakresie ochrony środowiska.  

Złożone uwagi do raportu środowiskowego przez Stowarzyszenie Eko-Lu zawierały wnioski i 

uwagi dostarczone przez specjalistę z Towarzystwa.  

W kwietniu 2010 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Eko –Lu.  

Złożono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przy zmianie planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

  

Efekty podjętych działań 

Podjęto działania mające na celu poinformowanie lokalnej społeczności o projektach budowy 

ZTPOK, które zaowocowało podpisaniem listu protestacyjnego przeciw budowie spalarni 

przez 6,5 tys. mieszkańców gminy Chrzanów, Trzebinia i Libiąż. 

Przedstawiciele mieszkańców wzięli udział w obradach „okrągłego stołu odpadowego”. 

Odbyli rozmowę z wojewodą małopolski na temat projektu budowy spalarni. Wzięli udział w 

konferencjach zorganizowanych przez koalicje antyspalarniową.  

Wniesiono uwagi do raportu środowiskowego.  

Dzięki tym działaniom opróżnione zostało zatwierdzenie raportu środowiskowego, na dzień 

29.12.2010 r. jeszcze nie ma uzgodnień z RDOŚ i opinii Sanepidu. 

  

Kontakt z grupą 

Stowarzyszenie Eko – Lu  

Luszowice ul. Strażacka 3 

32–500 Chrzanów 

www.stowarzyszenie.eko-lu.pl  

e-mail: ekolu@gazeta.pl 

tel. 783868970 

 

http://www.stowarzyszenie.eko-lu.pl/

