
Uchwała Nr IX/44/2007
Rady  Miejskiej  w  Karczewie

z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie:  stanowiska Rady Miejskiej w Karczewie dot. budowy spalarni 
przy zakładzie SuperDrob oraz zwiększenia  ilości 
przetwarzanych odpadów przez Zakład Produkcji Pasz Kemos

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska  w 
Karczewie  uchwala, co następuje:

Mając  na  względzie  uciążliwą  emisję  odorów oraz  biorąc  pod uwagę  liczne 
protesty  mieszkańców,  Rada Miejska w Karczewie  stanowczo sprzeciwia  się 
zwiększeniu  ilości  przetwarzanych  odpadów  przez  Zakład  Produkcji  Pasz 
Kemos  w  Karczewie  oraz  wyraża  stanowczy  protest  przeciwko  budowie 
spalarni  odpadów  poprodukcyjnych  Spółki  SuperDrob  S.A.  Zakłady 
Drobiarsko-Mięsne w Karczewie. 

§ 1. 
Rada Miejska zobowiązuje Burmistrza do 

podjęcia działań w celu:
1) uniemożliwienia  budowy  spalarni  odpadów  poprodukcyjnych  Spółki 

SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Karczewie,
2) uniemożliwienia  uzyskania  zezwolenia  na  zwiększenie  ilości 

przetwarzanych odpadów przez ZPP Kemos w Karczewie,
3) skontrolowania  przez  odpowiednie  instytucje  legalności  działalności 

przedsiębiorstw wymienionych w pkt. 1 i 2 w kwestii :
- ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem emisji odorów na 

terenach wokół Zakładów,
- przetwarzania  odpadów  poprodukcyjnych  zgodnie  z  posiadanym 

zezwoleniem.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu  na 

tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Karczew.

            Przewodnicząca 
   Rady Miejskiej w Karczewie
          mgr Danuta Żelazko



U Z A S A D N I E N I E

Tryb wydania warunków zabudowy dla spalarni oraz zezwolenia na zwiększenie 

ilości odzyskiwania odpadów poprodukcyjnych, w tym materiału szczególnego i 

wysokiego ryzyka, został wydany w sposób jednoznacznie naruszający interes 

prawny mieszkańców miasta i gminy Karczew, a także gmin sąsiadujących.

Nie  został  powiadomiony  żaden  przedstawiciel  społeczności  Gminy 

Karczew,  ani  Rada  Miejska  w  Karczewie,  Komisja  ds.  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej,  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  oraz  Komisja  Rozwoju 

Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie, ani lokalne 

organizacje  społeczne,  ani  nawet  pozostający  w  bezpośrednim  sąsiedztwie 

planowanych  inwestycji  –  przedstawiciel  Mazowieckiego  Parku 

Krajobrazowego.

Powstające w wyniku użytkowania spalarni dioksyny mogą powodować 

nieodwracalne  zmiany  w  organizmach  ludzkich,  w  tym:  raka,  uszkodzenia 

płodu, niedociśnienia, choroby układu krążenia i układu oddechowego.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj.  (Dz. U. z 

2006r.  Nr  129,  poz.  902  ze  zm.)  zakazuje  budowy  w  granicach 

administracyjnych  miast  zakładów  stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia 

ludzkiego.

Urząd  nie  dopełnił  obowiązku  wcześniejszego  powiadomienia  ww.  osób  i 

instytucji o przygotowanej inwestycji.
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