Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie

Badania Opinii mieszkańców Krakowa
dotyczące problemów gospodarki odpadami
/maj i czerwiec 2008 r./
próba reprezentatywna 1347 osób

Badanie opinii (1)
I. Akceptacja dla budowy spalarni odpadów
 Osoby zdecydowanie akceptujące budowę ZTPO – 86%,
 Osoby zdecydowanie nie akceptujące budowy ZTPO - 14%.
Największe zrozumienie dla tej inwestycji mają mieszkańcy Łagiewnik, Swoszowic,
Łobzowa i Czyżyn. Najniższy poziom akceptacji odnotowano w Podgórzu.

II. Akceptacja budowy ekologicznej budowy spalarni odpadów na terenie
własnej dzielnicy
 tak 45%; nie 42% mieszkańców
III. Ocena negatywnego wpływu poniższych instalacji na zdrowie ludzkie:
 Składowisko odpadów - tak 64,2%; nie 18,8%,
 Kompostownia – tak 23,9%; nie 44,7%,
 ZTPO - tak 20%; nie 36,5%,
 Sortownia - tak 18,5%; nie 52,2%.

Badanie opinii (2)
IV. Ocena negatywnego wpływu poniższych instalacji na
środowisko naturalne:





Składowisko odpadów - tak 66,6%;nie 15,1%,
Kompostownia – tak 24,8%; nie 44,5%,
ZTPO - tak 21,6%; nie 34,4%,
Sortownia - tak 17,9%; nie 51%.

V. Która z instalacji jest najbardziej potrzebna w systemie
gospodarki odpadami ?





ZTPO - 43,6%,
Sortownia odpadów - 31,8%,
Kompostownia – 12,9%,
Składowisko - 9,8%.

VI. Mieszkańcy segregujący odpady:


tak 50,3%; nie 49,7%.

VII. Opinia dotycząca wprowadzenia obowiązku segregacji
odpadów


tak 58,7%; nie 17,1%; trudno powiedzieć 24,2%.

Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie

Konsultacje społeczne
dotyczące ZTPO
2007/2008

Konsultacje społeczne (1)
Konsultacje społeczne rozpoczęły się w 2007 roku i trwają do dziś. Przede wszystkim wykonywały je
Zakłady Usługowe „Południe”, ale także jednostki i spółki miejskie. Uczestniczyli w nich Radni Miasta
Krakowa, Radni Dzielnic, przedstawiciele organizacji ekologicznych, eksperci z zakresu gospodarki
odpadami, mieszkańcy Krakowa, w tym społeczności lokalne z terenów potencjalnych lokalizacji ZTPO
oraz media.
SPOTKANIA z Radnymi Miasta i Dzielnic oraz Mieszkańcami w 2007 r.

14.06; 28.06; 3.07; 5.07; 26.07; 9.08; 23.08; 26.09, 27.09; 11.10; 15.11;
18.10 - Dzielnica XIII;

9.11 - Dzielnica XIII - SP na Golikówce. Około 300 mieszkańców.

5.11 - Rada Dzielnicy XII.;

8.11 - Dzielnica XIV
SPOTKANIA z Radnymi Miasta i Dzielnic oraz Mieszkańcami w 2008 r.

30.01; 7.03; 1.04- dz. XIV, spotkanie z Radą Dzielnicy;

12.05-dz. XIV spotkanie w SP 156 przy ul. Centralnej z mieszkańcami (ok.200);

3.06; 8.06; 3.07- Hotel Novotel oraz Wyższa Szkoła im.J.Tischnera; spotkanie
zorganizowane przez Agencję „Profile” dla mieszkańców, radnych Miasta Krakowa
i Dzielnic, organizacji i stowarzyszeń;

3.09-Zarząd Dzielnicy XIV

Konsultacje społeczne (2)
Konferencje

8-9.02.2007 - Seminarium „Gospodarka odpadami komunalnymi-wymiana doświadczeń we
wdrażaniu dyrektyw UE oraz logistyczne i techniczne rozwiązania w dziedzinie gospodarki
odpadami”

11.01.2008 - debata zorganizowana przez europosła B. Sonika „Czy utoniemy w śmieciach”:

17.01.2008 - debata w Radiu Kraków

3-4.04.2008 - Międzynarodowa Konferencja „Eko-Vis. Wykorzystanie energii z zakładów
termicznego przekształcania odpadów komunalnych w systemach ciepłowniczych i
energetycznych”

4.07.2008 - „Ochrona klimatu, hamulec czy bodziec dla gospodarki” Konferencja w Bibliotece
Jagiellońskiej zorganizowana przez europosła B. Sonika.
Spotkania Zespołu Zadaniowego ds. oceny realizacji I etapu Planu gospodarki odpadami oraz
przygotowania wniosków dla realizacji etapu II

13.05.2008 - spotkanie z wójtami i burmistrzami powiatu ziemskiego krakowskiego oraz
wielickiego, a także burmistrzem Myślenic. Podczas spotkania zadano uczestnikom pytania:
o możliwość potencjalnej lokalizacji krakowskiej spalarni na terenie ich gmin oraz o
ewentualny dowóz odpadów z ich terenów negatywne stanowisko oraz ewentualny dowóz
odpadów z ich terenów do ZTPO. Na obydwa pytania odpowiedziano negatywnie.

25.09.2008 - spotkanie z firmą reprezentowaną przez Pana A. Szczepka „Piece Tunelowe” –
w sprawie technologii spalania.

Konsultacje społeczne (3)
Promocja systemu gospodarki odpadami

Działania związane z promocją i edukacją prowadzone były przez Krakowski Zarząd
Gospodarki Komunalnej, Wydział Kształtowania Środowiska, MPO Sp. z.o.o. i pozostałe
miejskie spółki komunalne.

Dni Ziemi - kwiecień 2008 r.

Festiwalu Recyclingu - czerwiec 2008 r.

Media

Akcji promocyjnej i edukacyjnej towarzyszyła akcja medialna. W jej wyniku powstało
kilkadziesiąt artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (obszerne artykuły np. w Dzienniku
Polskim, ale także w Gazecie Krakowskiej, Gazecie Wyborczej, w Aurze, Przeglądzie
Komunalnym, Tygodniku Nowohuckim, Metro i innych), relacje telewizyjne w TVP Kraków, w
tym film autorstwa red. I. Pieczary o krakowskiej spalarni odpadów, w TVN, wiele debat na
antenie m.in. Radia Kraków, a także innych rozgłośni. Odbyły się także dyskusje w
redakcjach Aury oraz Nowej Energii.

Kampania Czysta Akcja oraz Ekocentrum.

KZK w 2008 r. rozpoczął kampanię informacyjno - edukacyjną „Ekocentrum System
Gospodarki Odpadami”. Jej celem było podniesienie świadomości i poziomu wiedzy
mieszkańców Krakowa w zakresie właściwego gospodarowania odpadów. Ważnym
elementem kampanii jest strona http://www.ekocentrum.krakow.pl lub
www.ekocentrum.krakow.pl oraz bezpłatna infolinia, dzięki którym mieszkańcy mają
możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z gospodarką
odpadami. Kampania Ekocentrum stanowi kompleksową informację na temat istniejącego i
docelowego systemu gospodarki odpadami. Na akcję składają się artykuły prasowe, plakaty,
ulotki, filmy informacyjne zamieszczone na stronie www, krótkometrażowe prezentacje
filmowe, reklama na pojazdach MPK, a także wystawy poświęcone tematyce gospodarki
odpadami.

Konsultacje społeczne (4)
Listopad 2008 r.

KHK S.A. planuje otwarcie
punktów konsultacyjnych dla
mieszkańców w miejscach
potencjalnych lokalizacji ZTPO

Czego oczekują protestujący ?
Drodzy, internauci!
Mieszkańcy protestujących
osiedli to mądrzy i rozsądni
ludzie, którzy nie negują
konieczności budowy spalarni
śmieci. Ważne jest to, żeby
ten zakład powstał w miejscu
umożliwiającym sprawne
działanie, a jednocześnie nie
uprzykrzał życia żadnemu
mieszkańcowi Krakowa.

