Vilniečiams daugiausiai nerimo kelia planuojama statyti atliekų deginimo gamykla. Dar
pereitais metais su gyventojais susitikus vos porą kartų, organizatoriai pasiekė, kad jų noras
turėti atliekų deginimo įmonę prie Gariūnų būtų patenkintas. Iki dabar projekto
organizatoriai parengė ir suderino poveikio aplinkai vertinimą, jau paskelbė konkursą ir šių
metų trečiame ketvirtyje ruošiasi pasirašyti sutartį. 2018 metais numatyta koogeneracinės
elektrinės eksploatacija. Šioje elektrinėje numatyta 53 MW gauti iš komunalinių atliekų
deginimo, o 174 MW – iš biokuro.
Pilaitės gyventojų rinktas Seimo narys Linas Balsys mano, kad atliekų deginimo gamyklos
projektas įgyvendinamas tik dėl to, kad būtų įsisavinti maždaug 100 milijonų eurų Europos
Sąjungos paramos lėšų. Jis kreipėsi į Europos Komisiją, kad ši nefinansuotų Vilniuje
planuojamos atliekų deginimo gamyklos statybų.
„Planuojant statyti atliekų deginimo gamyklą, atliekant poveikio aplinkai vertinimą (PAV)
nebuvo tinkamai įtraukta visuomenė. Pristatant PAV
dalyvavo vos keli vietos gyventojai ir tai buvo įteisinta, kaip visuomenės informavimas.
Tokie veiksmai prasilenkia su tarptautine Orhuso konvencija, skelbiančia,
kad visuomenė turi teisę ne tik gauti informaciją, bet ir dalyvauti su aplinka susijusių
sprendimų priėmime. Palaikau Karoliniškių, Lazdynų ir
Pilaitės gyventojų protestus dėl naujos atliekų deginimo gamyklos Vilniuje statybų. Šiuo
metu Europoje jau mažai kas stato naujas deginimo gamyklas, nes, pagal ES rekomendacijas
ir žiedinės ekonomikos koncepciją, vis daugiau atliekų turės būti perdirbta, jų nei vežant į
sąvartyną, nei deginant. Lietuva privalės laikytis šių reikalavimų, o tai reiškia, kad
paprasčiausiai nebus ką deginti ir gamyklai teks importuoti šiukšles! Aš to nenoriu – ar
norite Jūs? Todėl šiam projektui Europos Sąjungos lėšų skirti negalima, o joms panaudoti
galima rasti daug naudingesnių žmonėms sričių. Mano turima informacija iš Briuselio
leidžia tikėtis, jog Europos Komisija atsilieps į mano kreipimąsi", - savo pranešime spaudai
rašo L. Balsys.
Tačiau iš Aplinkos apsaugos agentūros gauta informacija rodo, kad aplinkai taršių objektų
statyboje prie Gariūnų galo dar nėra. Neįsiklausius į Lazdynų Pilaitės ir visuomeninių
organizacijų perspėjimus nedidinti pramoninių įmonių plėtros, rengiamasi statyti plastiko
gaminių įmonę. L. Balsiui ir Lietuvos žaliųjų judėjimui Aplinkos apsaugos agentūrai
išsiuntus raštus dėl poveikio aplinkai atlikimo, gautas atsakymas jog į pastabas bus
atsižvelgta.
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