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 W N I O S E K 

W związku z planowanym przez „Newco” Sp. z o. o. przedsięwzięciem pn. „Budowa Zakładu  
Kogeneracji oraz Zakładu Recyklingu Odpadów Tworzyw Sztucznych w Centrum Odzysku                             
i Przetwarzania Odpadów „Newco” w Leśnie Górnym, mieszkańcy Leśna Górnego, Siedlic, Sierakowa, 
Starego Leśna oraz Pilchowa, składają uwagi i wnioski do raportu odziaływania na środowisko 
powyższej inwestycji. 

W powstałym Centrum Odzysku i Przetwarzania Odpadów ma być prowadzony odzysk 
tworzyw sztucznych oraz odzysk energii cieplnej i wytwarzanie z niej energii elektrycznej, co wiąże się 
z budową spalarni odpadów w celu uzyskania energii do przetwarzania tworzyw sztucznych.                             
W Zakładzie Kogeneracji spalane będą komunalne osady ściekowe, paliwa alternatywne oraz 
niebezpieczne osady ściekowe z oczyszczalni przemysłowych a także inne odpady stałe i ciekłe. 

W zebraniu wiejskim zorganizowanym w Pilchowie w dniu 09.10.2019 r. dot. rozbudowy 
„Newco” wzięło udział 59 osób. Obecni na zebraniu mieszkańcy Leśna Górnego, Siedlic, Sierakowa, 
Starego Leśna oraz Pilchowa jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko budowie w Leśnie Górnym 
spalarni odpadów. 

Jak wynika z dokumentacji, lokalizacja przedsięwzięcia nie jest zgodna z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Działki 5/61 oraz 5/80 nie są przeznaczone na tego typu 
działalność. Ponadto przedmiotem działalności „Newco” wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego      
jest: m. in. zbieranie, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. Natomiast firma 
deklaruje również spalanie osadów ściekowych przemysłowych. 

Budowa Zakładu Kogeneracji oraz Zakładu Recyklingu wiąże się z ogromnymi uciążliwościami 
dla mieszkańców. Infrastruktura drogowa nie jest przystosowana do przyjęcia dodatkowego ruchu 
samochodowego. Droga gminna przebiegająca przez Leśno Górne zapewnia wjazd tylko do posesji 
(zakaz wjazdu pozostałych pojazdów), jednak mimo tego pojazdy jadące do Newco, korzystają z tej 
drogi. Jeśli dojdzie dodatkowo ruch 30-40 samochodów na dobę, również ruch ciężkich pojazdów 
budowlanych, droga się ”rozsypie”. Również prędkość poruszających się pojazdów znacznie przekracza 
prędkość dozwoloną. Także droga wojewódzka biegnąca przez Pilchowo będzie musiała „przyjąć” 
dodatkowy ruch pojazdów, związany z dowozem odpadów do spalarni oraz odbiorem powstałych 
pozostałości po spalaniu. Będzie to ruch dużych samochodów dostawczych. 

Leśno Górne jest wsią, zabudowaną głownie domkami jednorodzinnymi, powstałymi zaraz po 
drugiej wojnie światowej. Budynki są stare, usytuowane są w bliskiej odległości od ulicy, obecny ruch 
samochodowy do „Newco” jak i firm zlokalizowanych w pałacyku powoduje wstrząsy i pękanie ścian 
budynków, jest obecnie również ogromnie uciążliwy dla mieszkańców, powoduje nadmierny hałas, 
zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz drgania budynków. Dzieci nie mogą bezpiecznie wyjść poza 
ogrodzenie posesji. Dzieci stanowią 1/3 mieszkańców. Jeśli ruch pojazdów zwiększy się, te uciążliwości 
będą znacznie większe. Również droga prowadząca do ZOiSOK, usytuowanego w sąsiedztwie „Newco” 
nie jest w stanie przyjąć takiego ruchu pojazdów. Droga jest bardzo wąska, w tragicznym stanie 
technicznym.  



Działalność spalarni będzie wiązała się głównie z emisją zanieczyszczeń do środowiska: żużlu, 
popiołu oraz gazów. Nawet przy zastosowaniu nowoczesnych filtrów do atmosfery będą uwalniane 
olbrzymie ilości szkodliwych związków chemicznych w tym dioksyn i furanów.   

Z 1 tony odpadów powstaje 320 kg pozostałości, które trzeba zagospodarować oraz 
kilkadziesiąt tyś. m3 gazu uwalnianego do atmosfery. Żużel i popiół będzie musiał być gdzieś 
składowany do czasu odbioru. Planowane ilości odpadów ze spalarni w Leśnie Górnym to żużel -  do 
1,5 tyś Mg/rok, popioły lotne - do 300 Mg/rok. Olbrzymie ilości odpadów przekazywanych do spalarni 
będą musiały być składowane na placach do czasu ich termicznego przekształcenia. Planowany 
przerób odpadów w Zakładzie Kogeneracji to do 1,5 Mg/h, w Zakładzie Recyklingu do 10 tyś. Mg/rok. 
Tak duże ilości odpadów przeznaczonych do spalenia, które muszą być składowane, stwarza zagrożenie 
pojawienia się uciążliwości zapachowej oraz robactwa. Budynki mieszkalne znajdują się  w odległości 
600-800 m od zakładu, w linii prostej jeszcze bliżej. Uciążliwości zapachowe ze składowanych odpadów 
oraz ze spalenia będą zatem bardzo odczuwalne, ryzyko przedostania się robactwa (muchy, karaluchy) 
do budynków mieszkalnych jest realne. 

Leśno Górne jest miejscowością wiejską, mieszkańcy wypoczywają w swoich obejściach. 
Uprawiają ogródki na własne potrzeby, hodują zwierzęta, spędzają wolny czas na zewnątrz. Argument 
budowy spalarni, iż nie ma w okolicy terenów rekreacyjnych, jest przekłamaniem, gdyż mieszkańcy 
okolicznych miejscowości czynie i biernie wypoczywają, korzystając w walorów środowiska 
naturalnego. Również pola i łąki w Leśnie Górnym są uprawiane (obsiane owsem), opadające wraz                        
z deszczem związki chemiczne emitowane przez spalarnię będą zanieczyszczały uprawy. Planowana 
inwestycja będzie miała zatem znaczny wpływ na środowisko i mieszkańców, oczywiście negatywny.                             
Ponadto  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Leśnie Górnym jest zaplanowana 
budowa domków mieszkalnych. Wybudowanie spalarni wiąże się z tym, iż nikt nie kupi domu w tej 
lokalizacji. 

Spalarnia będzie korzystała z wody wodociągowej, niestety sieć wodociągowa „nie udźwignie” 
dodatkowych m3 kierowanych do Zakładu.  Już teraz mieszkańcy mają słabe ciśnienie wody w sieci. 
Spalarnia o wydajności 100 tyś ton zużywa rocznie do 50 mln m3 wody.  

„Newco” buduje spalarnię na własne potrzeby, wytworzone ciepło i energia będą zużywane                    
w obrębie powstałych zakładów. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie będą mieli żadnych 
korzyści z działalności spalarni. Działające w kilku regionach Polski spalarnie odpadów wytwarzają 
ciepło i energię do ogrzania mieszkań. Jest to zatem korzyść dla całego społeczeństwa. 

 Nie jest możliwe wyeliminowanie toksycznych odpadów i emisji ze spalarni odpadów. 
Pozostałości po spaleniu gromadzą wszelkie związki chemiczne, które zawierały odpady przed 
spaleniem, spalanie działa jak chemiczny syntezator, z rozpadających się podczas spalania związków 
chemicznych powstają nowe, często jeszcze bardziej niebezpieczne (dioksyny). Budowa spalarni wcale 
nie jest ekologicznym rozwiązaniem utylizacji odpadów: nie da się uniknąć wysypisk, jest to najdroższa 
metoda niszczenia, odpady maja niską wartość kaloryczną i dużą zawartość substancji trudno lub 
niepalnych, nie ma odzysku surowców, nie da się uniknąć zanieczyszczeń. Problemem jest również 
kontrola działania spalarni. Wyniki pomiarów próbnego spalania nie odzwierciedlają warunków 
normalnego funkcjonowania spalarni. Odpady są bardzo różne o zróżnicowanym składzie, nie jest 
możliwe na bieżąco monitorować skład wydalanych gazów do atmosfery. Są to argumenty 
przemawiające przeciwko budowie spalarni w tej lokalizacji. 

 



Z dniem 1 czerwca 1997 dioksyny zostały uznane przez Międzynarodową Agencję do Badań 
nad Nowotworami (IARC) za kancerogen grupy A, co w zakresie ich potencjalnego działania 
rakotwórczego stawia je na równi z takimi związkami jak benzo(a)piren, aflatoksyny i nitrozoaminy. 

Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu 
rozmnażających się komórek w organizmach żywych. Udowodniono ich działanie teratogenne 
(uszkadzają płód) oraz alergiczne. Udokumentowane są przypadki wystąpienia poważnych przypadków 
alergii skórnych wywołanych dioksynami, tzw. chlorakna. Dioksyny obniżają zdolność immunologiczną 
organizmu u ludzi i zwierząt stałocieplnych. W badaniach naukowych przeprowadzonych na 
zwierzętach doświadczalnych, głównie szczurach i myszach, podczas intoksykacji dioksynami wykazano 
znaczny wzrost tkanek nowotworowych wątroby i płuc (…). Za najbardziej niepokojące działanie 
toksyczne dioksyn należy uznać uszkadzanie struktur kodu genetycznego zawartego w łańcuchu DNA. 
Aż 96 procent narażenia ludzi na dioksyny odbywa się poprzez spożywanie żywności. Dioksyny 
emitowane w powietrze ostatecznie osiadają w glebie, wodzie i roślinach. Zwierzęta spożywają 
dioksyny, gdy się pasą, a chemikalia gromadzą się w tkankach tłuszczowych stworzeń. Mięso, ryby, jaja, 
mleko z terenów sąsiadujących ze spalarniami odpadów zawiera dioksyny. Ponieważ dioksyna jest 
trwała i rozpuszczalna w tłuszczach, ulega akumulacji w organizmie człowieka i zwierząt 
stałocieplnych. Ciężarne kobiety przekazują zgromadzone w tkance tłuszczowej dioksyny płodowi. 

Ekolodzy twierdzą, że opinia o skuteczności filtrów w spalarniach nie ma pokrycia                             
w rzeczywistości. Badanie jednej ze spalarni w Holandii pokazuje, że emisja szkodliwych substancji jest 
znacznie wyższa niż sądzono. Badanie przeprowadzone przez ToxicoWatch pokazuje emisje dioksyn, 
furanów i trwałych toksycznych zanieczyszczeń z naruszeniem limitów zanieczyszczenia powietrza UE. 
Jak komentują ekolodzy, te nadmierne emisje nie są wyjątkowe i raczej stanowią regularną cechę 
zakładu. Analiza kurzych jaj pobranych w promieniu 2 km od zakładu wykazuje zanieczyszczenie 
dioksynami i furanami przekraczającymi limity. Badanie ujawnia również, jak naruszenia zostały 
zamiecione pod dywan dzięki nierzetelnym testom, które ukrywają rzeczywisty poziom emisji. 
Krótkoterminowe pobieranie próbek emisji wymaganych obecnie przez UE wykazuje poważne 
niedociągnięcia i umożliwia ukryte emisje.  

W Polsce też są wątpliwości. W spalarniach obowiązkowo powinny działać instalacje do 
scalania pozostałości po procesie spalania. Wiele wskazuje na to, że w polskich spalarniach te 
kosztujące miliony złotych instalacje nie są używane. Towarzystwo na rzecz Ziemi złożyło do Najwyższej 
Izby Kontroli wniosek o sprawdzenie, co polskie spalarnie robią z pyłami pozostałymi po procesie 
spalania. – W myśl przepisów powinny być scalane w wybudowanych przy spalarniach specjalnych 
instalacjach; wiele wskazuje na to, że zakłady tego nie robią. Towarzystwo chce także kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków na instalacje do waloryzacji żużli oraz stabilizacji i zestalania 
pyłów z oczyszczania spalin w spalarniach wybudowanych po 2007 roku z udziałem unijnych fundusz. 
Domaga się również sprawdzenia zakładanego efektu ekologicznego, w szczególności w zakresie 
unieszkodliwiania pozostałości ze spalania odpadów i oczyszczania spalin. 

 Reasumując, budowa i funkcjonowanie spalarni w Leśnie Górnym, będzie miała ogromny 
wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców okolicznych miejscowości. Firma „Newco” składając 
wniosek o uzgodnienie raportu odziaływania inwestycji na środowisko, przedstawiła budowę spalarni 
w samych superlatywach. Niestety raport jest przekłamany. Teren w sąsiedztwie inwestycji jest 
zaludniony (domy mieszkalne 600 - 800 m), krajobraz jest chroniony o istotnych walorach 
przyrodniczych (tereny leśne Nadleśnictwa, 18 zp strefa ochrony krajobrazu), odziaływanie spalarni nie 
zamknie się w granicach działki, teren nie jest przeznaczony pod gospodarowanie odpadami 
(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Ponadto raport pomija kwestie odorów 
związanych ze składowaniem odpadów oraz stałej kontroli emisji pozostałości ze spalania a także jak 
długo odpad będzie składowany do czasu jego termicznego przekształcenia. Teren Leśna Górnego 
spełnia funkcje rekreacyjne i działalność spalarni będzie miała olbrzymi wpływ na wypoczynek czynny 
i bierny mieszkańców. Nie jest prawdą że nie ma zabytków chronionych blisko inwestycji (pałacyk oraz 
park z połowy XIX wieku posiada ochronę konserwatorską - nr rej. A-866 z dnia 18.05.1990 w rejestrze 



zabytków), teren dziedzińca gospodarczego stanowi zabudowę o lokalnych wartościach kulturowych,  
oraz stanowisk archeologicznych (poniemiecki cmentarz). Działka nieopodal „Newco” na której 
znajduje się kruszarnia betonu jest przeznaczona na budowę domków jednorodzinnych (33 up). 
Ponadto teren 22 up, 21 uZp ma dopuszczoną funkcję mieszkaniową.  

Spalarnia odpadów w Leśnie Górnym będzie funkcjonowała 24/dobę, stale emitując 
zanieczyszczenia w postaci gazów do atmosfery oraz ogromne ilości żużlu i popiołów, które będą 
składowane. W związku z tym mieszkańcy oraz okoliczne tereny, w tym uprawy będą stale narażone 
na działanie tych niebezpiecznych substancji. Ponadto emisja hałasu będzie całodobowa. Również 
znacznie zwiększony ruch pojazdów emitujący hałas i spaliny będzie negatywnie wpływał na jakość 
życia mieszkańców oraz poprzez drgania na stan techniczny budynków mieszkalnych. 

 


