
UCHWALA NR 478KL11112018 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie skladowiska odpad6w komunalnych w Jaskdowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz $67 Statutu Miasta i Gminy Serock stanowiqcym zalqcznik 
do Uchwaly Nr 3781XU2013 Rady Miejskiej w Semcku z dnia 2 paidziemika 2013 r, w sprawie 
ogloszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. 
poz. 12936), zmieniony Uchwalq Nr 195/XIX12016 z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. UR. Woj. Maz. 
z 2016 r. poz. 3465) Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wpmwadzenia zmian w Statucie gminy 
Miasto i Gmina Serock oraz Uchwalq Nr 386lXXXVIM017 z dnia 30 paidziemika 2017 r. (Dz. UR. 
Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10462) Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

Rada Miejska w Serocku wyrata swoje gtqbokie zaniepokojenie faktem podjgcia dzialali 
zmienajqcych do budowy skladowiska odpad6w komunalnych w miejscowoSci Jaskdowo, gmina 
Nasielsk, powiat nowodworski. Realizacja planowanego przedsigwzivia moie mieC doniosly, 
nieko~ystny wplyw na standard tycia mieszkahc6w ich zdrowie i bezpieczehslwo oraz znaczqco 
ograniczy perspektywy i dynamikg rozwoju Miasta i Gminy Serock. 

W zwiqzku z powyzszym apelujemy do Wojewody Mazowieckiego, Starosty Nowodworskiego . . .  

oraz do ~ u r m i s t ~ a  ~ask l ska  o uwzgtqdnienie ilusznego inte6su spd&znego wsp61n& 
samoqdowej Miasta i Gminy Serock w ramach wszelkich posttpowah prawno-administracyjnych 
prowadzonych przez te organy w ramach plzypisanych im kompetencji, a nade wszystko 
uruchomienie dostepnych procedur konsultacyjnvch i Retelnych dzialah informacvinvch, tak abv .. . - 
glos mieszkahc6w gminy t ie  zostal pominigty k y  rozstrzyganiu kwestii budowy p~edmiotoweg~ 
skladowiska we wsi Jaskdowo, w bezpoSrednim sqsiedztwie gminy Semck. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie 

Przyjvie przedmiotowego slanowiska jest uzasadnione z uwagi na ujawnienie opinii 
publicznej niepokojqcych inforrnacji odnolnie planu budowy w bezpolrednim sqsiedztwie Gminy 
Serock, najwiekszego w Polsce skladowiska odpadbw komunalnych, na obszarze ok. 50 ha 
w miejscowolci Jaskbtowo, gmina Nasielsk, powiat nowodworski. Zarbwno wladze gminy jak 
rbwniet jej mieszkahcy nie byli inforrnowani o planowanym przedsigwzieciu, jak rbwniet nikt nie 
konsultowal lokalizacji oraz zasiegu oddziatywania planowanego skladowiska odpad6w 
komunalnych. W tadnych procedurach administracyjnych Gmina nie byla strona ani tet nie 
otmymala do wiadomohci tadnych decyzji administracyjnych wydanych na potmeby realizacji 
budowy Zakladu Zagospodamwania Odpadbw we wsi Jaskbtowo. 

Realizacja przedsigwzivia polegajqca na budowie Zakladu Zagospodarowania Odpadbw 
w miejscowolci Jaskbtowo w tym: 
- Sortownia odpadbw komunalnych zmieszanych i surowcowych o zdolnohci przerobowej 
nominalnej 140000 Mglrok przy pracy na dwie zmiany z motliwolciq zwigkszenia zdolnolci 
Drzerobowei do 210000 MGlrok orzv Dracv na trzv zmianv; 
: Hala prod"kcji RDF (wytwarzaie p i iwa a~temai~wne~djo zdolnokci produkcyjnej 40000 Mglrok; 
- Kompostownia odpadbw ulegajqcych biodegradacji, o zdolnolci przerobowej do 60000 Mglrok . . 

wraz z obiektami pomocniczymi; 
- Magazyn odpad6w niebezpiecznych wydzielonych z odpadbw komunalnych o zdolnohci 
magazynowej 1500 Mglrok; 
- Segment demontatu odpadbw wielkogabarytowych o zdolnolci przembowej 5000 Mglrok; 
- Segment demontatu zuiytego spmgtu elektrycznego i elektronicznego o zdolnolci pnerobowej 
5000 Malmk: 
- punkt ldob~wolnego gmmadzenia odpadbw o zdolnoki magazynowej 2500 Mglrok; 
- Skladowisko odpadbw innych ni t  niebezpieczne i oboietne o poiemnolci ok. 250000 m3 - . - . . 
I kwatera i ok. 300000 m3 - li kwatera, 
mote wplyng na znaczqce pgorszenie komfortu tycia mieszkandw Gminy Serock, oddzialywat 
negatywnie na ich zdrowie i tycie, a takte zahamowat dynamiczny rozw6j, w tym rozw6j turyslyki 
wokbt Jeziora Zegrzyhskiego. 


