Święta Katarzyna, 27 sierpnia 2015

Starosta Powiatu Wrocławskiego

ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
l.dz. 01/08/15/PŁ
dotyczy: postępowanie SP-OS.6222.2.2015.JW ws. wydania pozwolenia zintegrowanego dla

Local Recycling Center Sp. z o.o. - instalacja przerobu żużli pohutniczych w Siechnicach.
Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz analizie całokształtu sprawy hałdy pohutniczej w Siechnicach
Rada Osiedla Święta Katarzyna przedstawia następujące stanowisko.
1. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo terenu zajętego przez hałdę z obszarem naszej
miejscowości sprawa istnienia hałdy żużli pohutniczych oraz jej wpływu na bezpieczeństwo i
jakość życia od wielu lat jest dla mieszkańców Świętej Katarzyny istotnym i żywo śledzonym
zagadnieniem.
Z dużymi nadziejami ale i obawami przyjęliśmy rozpoczęcie w 2013 roku przetwarzania
hałdy mając nadzieję na rozwiązanie problemu jej istnienia, wierząc jednocześnie w publiczne
zapewnienia zarówno firmy przetwarzającej jak i władz o przeprowadzeniu procesu likwidacji
w sposób całkowicie bezpieczny dla mieszkańców i środowiska.
2. Od kilku miesięcy obserwujemy z narastającym niepokojem postęp prac, który wbrew
wcześniejszym zapewnieniom powoduje postawanie nowej coraz większej hałdy
przetworzonego materiału oraz istotne, wyraźnie obserwowane zapylenie powietrza nasilone
w ostatnim okresie przez panującą suszę i związany z tym brak opadów.
3. Analiza dokumentacji sprawy w tym w szczególności dokumenty WIOŚ opisujące istotne
odstępstwa w zabezpieczeniu i technologii prac w stosunku do wcześniej uzyskanych
pozwoleń i dokumentacji potwierdzają całkowicie nasze obserwacje i wnioski.
4. Dokumentacja do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera w naszej ocenie
wiele istotnych nieścisłości, niejasności i przemilczeń. Stwierdzamy m.in:
- brak opisu konkretnej linii technologicznej do przetwarzania materiału z hałdy,
- brak jednoznacznego zapisu, że w wyniku procesu przeróbki oraz działalności gospodarczej
spółki Local Recycling Center całość materiału z hałdy zostanie jej staraniem i na jej koszt
usunięta z obecnego terenu,
- brak wskazania odbiorców odzyskanych metali oraz przede wszystkim pozostałego
materiału mineralnego.
5. Ponadto zwracamy uwagę, że wbrew publicznym zapewnieniom o istnieniu atestu
zezwalającego na stosowanie odzyskanego materiału mineralnego jako kruszywa na
podbudowę dróg (a nawet jak pisano w mediach alejki parkowe) nigdy taki dokument nie
został zaprezentowany, brak go również w omawianej dokumentacji wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.
Zawarte we wniosku dokumenty oraz dotychczasowa działalność spółki Local Recycling Center nie
zapewniają, naszym zdaniem, przeprowadzenia procesu likwidacji hałdy w sposób bezpieczny dla
mieszkańców i środowiska.

RADA OSIEDLA ŚWIĘTA KATARZYNA

www.sw-katarzyna.org

W związku z powyższym wnosimy o:
1. Nieudzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu żużli pohutniczych na
terenie Zakładu Przerobu Żużla w Siechnicach przy ul. Zachodniej 8.
2. Ewentualne udzielenie omawianego pozwolenia, powinno nastąpić naszym zdaniem po:
- usunięciu wszystkich wykazanych braków i niejasności formalnych i faktycznych,
- zakończeniu aktualnego postępowania WIOŚ w sprawie omawianej instalacji, w tym
wstrzymaniu działania instalacji zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Dolnośląskiego
Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 01.06.2015 (aktualnie rozpatrywane jest odwołanie do
GIOŚ) oraz po usunięciu opisywanych w wymienionej decyzji uchybień powodujących jej
podjęcie.
3. Zobowiązaniu spółki Local Recycling Center do pełnego udokumentowania braku
negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych materiałów (w szczególności
przewidywanych do wykorzystywania jako materiały budowlane).
Wszelką korespondencję prowadzoną w powyższej sprawie prosimy także kierować na adres
emailowy: pawellowicki@o2.pl

Paweł Łowicki
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Święta Katarzyna
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