
POWIEDZ NIE 
SPALARNI 
ŚMIECI!

Drogi Sąsiedzie,  
chroń siebie i swoich bliskich!
Francuska korporacja Veolia chce przekształcić elektro-
ciepłownię EC4 na Widzewie w spalarnię śmieci. Zamierza 
do niej zwozić 200 000 ton odpadów rocznie z całej Polski.

1. Spalarnia to rakotwórcze dioksyny i metale ciężkie. 
2. Spalarnia to spadek wartości rynkowych cen mieszkań. 
3. Spalarnia to większe rachunki za śmieci.

Reaguj! Zaalarmuj sąsiadów. Podpisz petycję spalarNIE!:
instytutsprawobywatelskich.pl/spalarnie-2/



Francuska firma Veolia chce wybudować spalarnię śmieci przy  
ul. Andrzejewskiej 5 w Łodzi, na terenie elektrociepłowni EC4. 

Oto, dlaczego spalarni powinieneś powiedzieć zdecydowane NIE!

1. Spalarnia to wyższe rachunki za śmieci. Na budowie spalarni tracą mieszkańcy,  
a zyskuje lobby spalarniowe. UE już zdecydowała, że nie będzie finansować spalarni.

2. Mieszkańcy i  przedsiębiorstwa w  Łodzi wytwarzają 240 000 ton odpadów komu-
nalnych rocznie. Z tej ilości tylko 72 000 ton będzie można przekazać do spalenia – 
z uwagi na wymagania dotyczące recyklingu musi do niego trafić co najmniej 65% 
odpadów komunalnych. Spalarnia planowana na Widzewie ma mieć wydajność 
200 000 ton/rok, więc większość spalanych w niej odpadów będzie zwożona z innych 
miejscowości województwa łódzkiego lub spoza niego.

3. Obecnie poziom selektywnej zbiórki w Łodzi nie przekracza 37%, a recyklingu 22%. 
Zatem do spalenia trafiałyby ogromne ilości surowców, które powinny być odzyska-
ne i poddane recyklingowi z korzyścią dla naszego zdrowia, środowiska i portfeli.

4. Co więcej, Urząd Miasta Łodzi rozważa budowę własnej spalarni odpadów o wydaj-
ności 150 000 ton/rok, o szacunkowym koszcie budowy wynoszącym 1 mld zł. Druga 
spalarnia miałaby być zlokalizowana przy ul. Sanitariuszek, w pobliżu Retkini.

5. Obie lokalizacje spalarni są fatalne, gdyż z uwagi na dominujący kierunek wiatrów za-
chodnich, cały ładunek zanieczyszczeń opadnie na gęsto zaludnione obszary Łodzi. 
W przypadku spalarni Veoli będzie to m.in. Olechów, Widzew, Janów, Zarzew i Augustów.

6. Według analizy Airly.org, Łódź jest na 1. miejscu dużych miast w Polsce z najbardziej 
zanieczyszczonym powietrzem. Na świecie Łódź jest na 16. miejscu.

7. Województwo łódzkie znajduje się wśród trzech województw o największej zachoro-
walności na nowotwory złośliwe, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

 9Zamiast puszczać z dymem cenne surowce wtórne, powinniśmy stawiać na selek-
tywną zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Eu-
ropie jest kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych po-
nad 80% odpadów.

Więcej informacji: https://instytutsprawobywatelskich.pl/?s=spalarnie

facebook.com/LodzJestNasza


