
STOWARZYSZENIE  EKOLOGICZNE 

Wrzesień 2019 - styczeń 2020 



OKOLICZNOŚCI  

POWSTANIA  

STOWARZYSZENIA  

EKO OROŃSKO 

 Organizacja nasza powstała we 

wrześniu 2019 r. jako sprzeciw 

mieszkańców wobec decyzji 

Wójta umożliwiającej budowę 

biogazowni w Orońsku.  

 Istotnym jest fakt, że lokalna 

społeczność oraz Rada Gminy nie 

byli wcześniej informowani o takiej 

inwestycji.  

 Dopiero po interwencji grupy 

mieszkańców, zebraniu 1031 

podpisów ze wszystkich Sołectw 

pod protestem w tej sprawie, Wójt 

zaczął informować o biogazowni 

na stronie internetowej Gminy, 

odbyło się także spotkanie z 

przedstawicielami Ministerstwa 

Rolnictwa. Mimo tych działań 

mieszkańcy mają wiele obaw 

związanych z niekorzystnym 

wpływem tej inwestycji na jakość 

ich życia oraz środowisko.  



NASZE GŁÓWNE CELE:   ochrona środowiska 
naturalnego 

  przeciwdziałanie dewastacji 
przyrody, środowiska 
naturalnego 

 poprawa stanu zdrowia i jakości 
życia mieszkańców gminy  

  edukacja lokalnej 
społeczności, zwiększenie 
świadomości ekologicznej  

 działania zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

  działalność informacyjna, 
promująca ekologiczny styl 
życia 

 promocja walorów 
turystycznych  i przyrodniczych 
gminy 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ  

DZIAŁAMY NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 

 GMINY OROŃSKO 



SPRAWA BIOGAZOWNI  

W GMINIE OROŃSKO  

Czy biogazownia to dobra 

inwestycja w Orońsku?                                           

Nie jesteśmy przeciwni 
odnawialnym źródłom energii, ale 

niech powstają one w 

odpowiednich miejscach, gdzie 
takie działanie ma uzasadnienie i 

jest przemyślane! Niech będą 

budowane tam  gdzie jest  

dostępny surowiec i nie trzeba go 
dowozić np. oczyszczalnie ścieków, 

zakłady przetwórstwa (mięsnego, 

warzywnego) lub hodowle zwierząt. 

Biogazownie to instalacje ciągle 
jeszcze kontrowersyjne, powstanie 

takiej inwestycji (bez względu na jej 

moc) powinno być bezwzględnie 

konsultowane z lokalną 
społecznością, a nie utrzymywane w 

tajemnicy przez władze Gminy. 

 

Źródło fot.: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=biogazownia%20w%20oro%

C5%84sku&epa=SEARCH_BOX 



1031 PODPISÓW POD PROTESTEM PRZECIWKO 

BUDOWIE BIOGAZOWNI 

Biogazownia została zlokalizowana przy 

drodze powiatowej Orońsko-Łaziska, wśród 

łąki i pól, na działce należącej do 

lokalnego przedsiębiorcy, w niedalekim 

sąsiedztwie  domów jednorodzinnych, lasu 
oraz szkółki leśnej z zabytkową aleją 

lipową. Na terenie  Gminy znajduje się 

także park krajobrazowy w Centrum 

Rzeźby Polskiej z zabytkową zabudową 
dworską - miejsce odwiedzane przez 

turystów z całego świata.  



OBAWY MIESZKAŃCÓW GMINY:  

 Pogorszenie komfortu życia mieszkańców związane z zagrożeniem odorami, uciążliwy fetor 
niesiony z wiatrem powstaje w wyniku dowożenia, składowania surowców oraz ich fermentacji, 
osady pofermentacyjne wylewane na pola także mogą być źródłem odorów   

 Agresywne oddziaływanie emitowanych związków siarki, w tym siarkowodoru oraz azotu (np. 
amoniaku) na ludzi, roślinność, w tym zabytkowe drzewostany oraz zabytki architektoniczne  

 Wzmożony ruch samochodów ciężarowych dowożących ładunki do biogazowni, hałas i emisja 
spalin, degradacja lokalnych dróg 

 Zanieczyszczenia powietrza związkami, azotu i innymi substancjami toksycznymi  dla ludzi, 
zwierząt i roślin, 

 zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych oraz zanieczyszczenie wód opadowych 
(kwaśne deszcze), co będzie skutkować degradacją środowiska naturalnego, zamieraniem  
lasów, 

  przenawożenie  pól odpadami z biogazowi (poferment) 

 Spadek wartości terenów i nieruchomości położonych  w pobliżu biogazowni 

 Zagrożenie wybuchem metanu 

 

 

 



NIEKORZYSTNE SKUTKI INWESTYCJI 

Biogazownia w obecnej lokalizacji to: 

  znaczne obniżenie atrakcyjności 

turystycznej Orońska i walorów 
krajobrazowych terenów,  

 ograniczenie zainteresowanie zabudową 

jednorodzinną na terenie gminy.  

 Spadek wartości nieruchomości 

położonych w pobliżu inwestycji 

 

Nie są znane korzyści jakie odniosą 

mieszkańcy gminy.   

Rozwój Gminy Orońsko nie może odbywać 

się kosztem zdrowia oraz pogorszenia jakości 

życia mieszkańców,  



DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

 

 

 

  

 

 Działanie przeciwko budowie biogazowni, 
odwołanie od decyzji Wójta do SKO i 
Sądu  

  Udział w spotkaniu informacyjnym z 
przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa 
(brak inwestora na spotkaniu) 

 Poprzez portal społecznościowy 
Facebook, na oficjalnej stronie Eko 
Orońsko promujemy postawy oraz 
inicjatywy ekologiczne 

 Wspieramy i promujemy inicjatywy 
proekologiczne (np. Uchwała Rady Gminy 
z dn. 11 grudnia 2019r – przydomowy 
kompostownik-ekologiczny styl życia -
mniejsza opłata za śmieci,) 

  informujemy o istotnych wydarzeniach 
dla lokalnej społeczności (biogazownia, 
zanieczyszczenie wód rzeki Szabasówki i 
zamieranie ryb) 

źródło fot. https://www.facebook.com/EKO-Oro%C5%84sko-Stowarzyszenie-ekologiczne-101743737965697/ 



WALORY PRZYRODNICZE GMINY OROŃSKO 

 

 

 

-Naturalne siedliska roślinności  

i dzikiego ptactwa (np. rzadko 

spotykana czapla purpurowa, 

pożyteczne jerzyki, pliszki, 

zimorodki i inne) szczególnie w 

dolinie rzeki Szabasówki (Łaziska), 

w obrębie stawów w Orońsku 

-Złoża krzemienia czekoladowego 

(najstarsze w Polsce i Europie) 

-Pomniki przyrody (Dąb Czwartak 

w Krogulczy, Aleja Lipowa w 

Orońsku) 

-Zabytkowy park w Centrum 

Rzeźby Polskiej 
 

 

 

Fot. Stanisław Turowski, 

http://www.clanga.com/index.php/gallery/show_b

y_birdname/Ptaki%20rzadkie%20i%20nieliczne/czapl

a+purpurowa/0 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 


