
Uchwała Nr XLIX/478/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 25 lutego 2014 roku  

 
w sprawie przyjęcia stanowiska dot. inwestycji polegającej na budowie instalacji 

do termicznego  przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych 

(RDF) oraz osadów ze ścieków komunalnych na energię elektryczną (1 MW) i 

cieplną (1,03 MW) na działkach  o numerach ewidencyjnych 46/11 i 46/12  

z obrębu 129 w m. Otwock 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w zw. z § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew 

przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 3 września 2013 

roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) 

zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

października 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska w Karczewie po przedstawieniu przez Burmistrza Karczewa relacji 

ze spotkania mieszkańców Karczewa - głównie osiedli mieszkaniowych Ługi, Zagóry i 

Warszawska - z przedstawicielami spółki „Smart Energy Otwock” Spółka z o.o. (Inwestor) 

odbytego w dniu 18 lutego 2014r., przyjmuje stanowisko w brzmieniu jak niżej: 

1) wyraża się głębokie zaniepokojenie planowaną inwestycją polegającą na budowie przez 

Inwestora instalacji do termicznego przetwarzania frakcji energetycznej odpadów 

komunalnych (RDF) oraz osadów ze ścieków komunalnych na energię elektryczną (1 

MW) i cieplną (1,03 MW) na działkach o numerach ewidencyjnych 46/11 i 46/12 z 

obrębu 129 w m. Otwock. Bez wątpienia planowana inwestycja uznawana jest za mogącą 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo 

środowiska jako całości, zaś immisje i zanieczyszczenia dotkną głównie tereny 

bezpośrednio przyległe oraz sąsiednie. W zaistniałej sytuacji wyrażenie stanowiska przez 

Radę Miejską w Karczewie, reprezentującą zbiorowe interesy mieszkańców Gminy, 

wydaje się być nie tylko zasadnym, ale wręcz koniecznym, 

2) podziela się stanowisko Burmistrza Karczewa w kwestii skutków oddziaływania 

planowanej inwestycji, które będą odczuwane również, a może nawet głównie, przez 

mieszkańców Karczewa, pomimo faktu, iż opisana inwestycja planowana jest poza 

granicami administracyjnymi Gminy Karczew, 

3) wyraża się zrozumienie dla niepokojów społecznych prezentowanych przez mieszkańców 

Karczewa w związku z planowaną inwestycją, która budzi emocje u całej lokalnej 

społeczności Karczewa jak i przedstawicieli organów Gminy ze względu na możliwy 

negatywny wpływ ww. inwestycji na ochronę lokalnego środowiska i nieuniknione 

uciążliwości dla mieszkańców.  

 

§ 2. Rada Miejska w Karczewie zobowiązuje Burmistrza Karczewa do stałego 

monitorowania rozwoju sytuacji i reprezentowania interesu mieszkańców Gminy Karczew 

wszelkimi dostępnymi prawnie środkami, jednocześnie wyraża wolę wspólnego omówienia 

tematu przez radnych właściwych stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie oraz Rady 

Miasta Otwocka. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Karczewie 

i Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie spalarni i elektrowni przy            

ul. Kraszewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych 46/11 i 46/12 z obrębu 129           

w mieście Otwock, realizowaną przez spółkę Smart Energy Otwock – Rada Miejska               

w Karczewie przyjmuje stanowisko wyrażające sprzeciw dla w/w inwestycji. 

Podjęte przez Radę Miejską w Karczewie stanowisko zostanie przesłane do: Rady Miasta 

Otwocka i  Prezydenta  Otwocka, Rady Powiatu Otwockiego  i Starosty Powiatu Otwockiego, 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 
 


