
Uchwała nr X/25/22
Rady Osiedla Pawłowice
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec stanowiska Unii Metropolii
Polskich („UMP”) z dnia 23 marca 2022 r.

Na podstawie §26 załącznika do uchwały NR XXXVIII /1000/21 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pawłowice (Dz.
Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz.2148 i 1471, z 2018 r. poz.4613
oraz z 2020 r. poz.6534) Rada Osiedla uchwala, co następuje:

§1
Rada Osiedla Pawłowice wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Unii
Metropolii Polskich z dnia 23 marca 2022 r. „UMP o Taksonomii instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.
Unijny cel gospodarki o obiegu zamkniętym to maksymalizacja recyklingu i hierarchii
przetwarzania odpadów. W obiegu zamkniętym ponowne wykorzystanie i recykling
materiałów traktowane są jako preferowane opcje – w porównaniu ze składowaniem
lub spalaniem które należy zminimalizować.
Miasto Wrocław jest członkiem UMP. Zatem, w związku z budzącym oburzenie
stanowiskiem UMP oraz w związku m.in. ze wspólnym oświadczeniem Prezydenta
Wrocławia oraz Wójtów Długołęki i Wiszni Małej z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz
stanowiskiem nr XL/7/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 czerwca 2021 r.,
jednoznacznie negującymi możliwość budowy spalarni w mieście lub jego
sąsiedztwie,
Rada Osiedla Pawłowice zwraca się do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie
jednoznacznego sprzeciwu wobec stanowiska UMP z 23 marca 2022 r.
Powyższy sprzeciw będzie zgodny nie tylko ze stanowiskiem i prawodawstwem Unii
Europejskiej, ale także z jednoznacznym stanowiskiem w przedmiocie spalarni
wyrażonym oficjalnie przez Prezydenta Wrocławia oraz Radę Miejską Wrocławia w
cytowanych wyżej dokumentach, jak również z wielokrotnie deklarowanym w
mediach stanowiskiem Prezydenta sprzeciwiającym się budowie spalarni we
Wrocławiu lub jego okolicach.
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§2
Rada Osiedla Pawłowice ponownie wzywa Prezydenta Wrocławia do podjęcia i
prowadzenia aktywnych działań mających na celu niedopuszczenie do powstania
spalarni odpadów w sąsiedztwie miasta jako instalacji szkodliwej dla zdrowia i życia
mieszkańców miasta.

§3
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Osiedla Pawłowice.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
Marcin Kowalczyk
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