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Interpelacja radnego w sprawie planów budowy spalarni odpadów
Szanowny Panie Prezydencie!
W nawiązaniu do wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady
tv1iasta Lublin. które odbyło się w dniu 4 marca b.r. w siedzibie spółki Megatem EC - Lublin
Sp. z o.o., zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśniet\ w sprawie deklaracji
potrzeby budowy spalarni śmieci dla miasta Lublin.
Należy wskazać, iż głównym tematem ówczesnego posiedzenia było: Zapoznanie się

:: dziala/no.friq Przedsiębiorstwa lvfegatem EC -- Lublin Sp. z o.o. w kontekście uchwały Rady
Miasta

11·

.1prawie przyjęcia „ Założeń do planu zaopatrzenia w ciep/o, energię elekllycznq

i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033" przyjętej w dniu 19 grudnia 2019

roku. W czasie trwania tego spotkania poruszane były nie tylko sprawy związane
z działalnością ww. spółki, ale również poruszony został wątek potrzeby budowy spalarni
śmieci dla naszego miasta, którą w odpowiedzi na zapytanie ministerstwa wyraził Pan
_ Prezydent. Pamiętając liczne dyskusje z mieszka11cami, wsłuchując się w glosy zarówno
zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania, zwracam się do Pana Prezydenta
z uprzejmą prośbą o przedstawienie pełnej korespondencji w przedmiotowej sprawie
( pomiędzy ministerstwem, a Urzędem Miasta Lublin), jak również proszę o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:
I.

Czy były dotychczas podejmowane działania przez Pana Prezydenta mające na celu

uczestnictwo w planowaniu budowy spalarni odpadów na potrzeby miasta Lublin ? Jeśli tak to
jakie?
2.

Czy były

podejmowane jakiekolwiek rozmowy

w

przedmiotowej

sprawie

z zewnętrznymi podmiotami, które pozwalałaby na realizację takiej formy utylizacji śmieci ?
3.

W ilu polskich miastach zlokalizowane są spalarnie odpadów?
Z wyrazami szacunku

