
Projekt z dnia 21.07.2021 r 
 

UCHWAŁA NR ………………………. 
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia …………………………. 
 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w miejscowości 
Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z o.o. 

 
 

Na podstawie §9 ust. 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2019r. poz. 1423) Rada 
Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 
 

§1. Rada Powiatu Wągrowieckiego stanowczo sprzeciwia się planowanej inwestycji, jaką jest 
spalarnia odpadów na terenie miejscowości Nowe przez Ekoenergię Wągrowiec Sp. z o.o.. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 
§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do ogłoszenia uchwały w BIP 

Wągrowiec, na stronie internetowej Starostwa Wągrowieckiego. Ponadto tekst uchwały 
należy przesłać do Wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzak oraz Inwestora: 
Ekoenergia Wągrowiec Sp. z o.o. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

………………………………… 

/Małgorzata Osuch/ 

 
 
 



Załącznik nr 1 do Projektu 
Uchwały Nr ………… Rady  
Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia ………………. 

 
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ………………… 
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

 Za podjęciem uchwały przemawia szereg okoliczności, począwszy od sprzeciwu 
społecznego, po względy rozwijania proekologicznego postępowania z odpadami. Mieszkańcy 
Powiatu wągrowieckiego sprzeciwiają się planowanej inwestycji, jaką jest budowa spalarni 
odpadów na terenie miejscowości Nowe w Powiecie Wągrowieckim przez firmę Ekoenergia 
Wągrowiec Sp. z o.o.. Lokalizacja tej inwestycji budzi bardzo duże kontrowersje i obawy. Tereny 
znajdujące się w pobliżu planowanej inwestycji są coraz bardziej zurbanizowane, zamieszkałe przez 
rodziny z dziećmi, z dużą ilością terenów zielonych i rolniczym wykorzystaniem tego terenu. 

Lokalizacja inwestycji będzie miała olbrzymi wpływ na środowisko oraz mieszkańców powiatu. 
Obawa zwiększonej emisji niebezpiecznych spalin oraz szkodliwych toksyn do atmosfery, a co za 
tym idzie skażenia środowiska naturalnego. Skutkiem takiej działalności może być między innymi 
podwyższone ryzyko chorób nowotworowych wśród okolicznych mieszkańców, nadmierny hałas 
związany z dostarczaniem do spalarni odpadów przekraczający normy dla terenów zamieszkałych 
czy spadek wartości nieruchomości i spadek atrakcyjności działek budowlanych i rekreacyjnych. 

Podjęcie uchwały jest zasadnie również ze względu na aspekty ekonomiczne i finansowe życia 
rodzin i funkcjonowania gospodarstw domowych, jak i aspekty społeczne związane ze zdrowiem, 
dobrostanem i życiem mieszkańców oraz przyszłych pokoleń, a także aspekty ekologiczne, 
dotyczące stanu środowiska, w szczególności powietrza, wody, gleby i klimatu. 

Skutki społeczne podjęcia uchwały: zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu w zakresie 
budowania gospodarki w obiegu zamkniętym opartej o efektywną selektywną zbiórkę. 

 Uchwała nie wiąże się z wydatkami i nie rodzi żadnych innych skutków finansowych. 

 Podjęcie uchwały Rady Powiatu podzielające stanowisko mieszkańców Powiatu 
Wągrowieckiego jest zasadne. 

 Niniejsza uchwała została zgłoszona w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. 


