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L.dz. EU/24/2009 

 

Dotyczy: działalności nielegalnego składowiska i przetwarzania odpadów przy ulicy 

Jerzmanowskiej oraz uwag do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wrocław. 

 

 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia po przeanalizowaniu dokumentów  popiera starania 

Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec w następującym zakresie: 

 

 1) Zakazania i pilnego wyegzekwowania zakazu nielegalnej działalności polegającej na 

składowaniu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych (akumulatory, plastikowe kruszywa, 

wytwarzanie felg aluminiowych przez firmu działające na terenie „hałdy” i działek nr 2/2 i 2/3. 

(zał.1. Kalendarium- przebieg działalności nielegalnego składowiska odpadów przy ul. 

Jerzmanowskiej)  

 2) Spowodowanie przebadania skutków środowiskowych w/w działalności przez Urząd 

Miejski oraz wystąpienie do firm,  które uczestniczą w nielegalnym przetwarzaniu odpadów wyżej 

o naprawę szkód środowiskowych zgodnie z art. 6 i 7 Dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu ( Dyrektywa  2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 

r.)- zał.2 fotografia z pożaru nielegalnego składowiska 
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 3) Przeprowadzenie  otwartej publicznej debaty nad Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wrocław nad postulatami mieszkańców i Rady Osiedla 

zmierzającymi do min:  

 a)  zagospodarowania części w/w terenu  pod przebieg fragmentu drogi „  Oś Inkubacji” 

 b)  maksymalnie możliwe oddalenie od osiedla Osiniec tras Aleji Stabłowickiej oraz trasy 

 kolejowej łączącej lotnisko z linią Zielona Góra-Wrocław. 

 Postulaty te mają  służyć ograniczeniu negatywnego wpływu tych tras i dróg na warunki i 

komfort życia mieszkańców, czyli sprawom, które na pewno są bliskie Panu Prezydentowi i 

Radzie Miasta. 

 Sądzimy, iż zdecydowana działalność Pana Prezydenta  mogłaby przywrócić wiarę   

mieszkańców   borykających się z problemem nielegalnej działalności gospodarczej i bezradności 

urzedów państwowych.  Partnerskie potraktowanie mieszkańców i ich reprezentantów w procesie 

uzgadniania  zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu licznych nowych tras 

komunikacyjnych w tym regionie wydaje się minimum rekompensującym i tak wielokrotnie 

zwiększone uciążliwości komunikacyjne jak hałas czy zanieczyszczenia, tym bardziej, że 

mieszkancy nie kwestionują  budowy tych dróg a proponują jedynie   niewielkie odsuniecie ich od 

zabudowy mieszkalnej. 

 

        Z poważaniem 

 

         Radosław Gawlik 

       

         Prezes Eko-Unii 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 

  

 


