
 

STANOWISKO NR 7/2021 
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie Krajowego Planu Odbudowy w odniesieniu do planowanych projektów  

dla województwa lubelskiego 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, biorąc pod uwagę 

obszary wsparcia, wytyczne i ograniczenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym instrument  

na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021 r.) pozytywnie 

opiniuje Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 
 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego nie wnoszą 

zastrzeżeń do wykazu projektów według obszarów tematycznych, opracowanych przez 

Województwo Lubelskie w formie listy wiązek projektów (parasolowych) opracowanych  

w oparciu o matrycę Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

Wnosimy jednak o uzupełnienie wykazu o niniejsze propozycje: 

1. Nazwa komponentu „Zielona Energia i Zmniejszenie Energochłonności” proponowany 

projekt – „Wdrożenie systemu wielopowiatowych spalarni odpadów obsługujących 

kilka graniczących ze sobą powiatów na terenie województwa lubelskiego”. 

 

2. Nazwa komponentu „Zielona Energia i Zmniejszenie Energochłonności” proponowany 

projekt – „Wdrożenie Gospodarki Energooszczędnej poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej oraz budynków podmiotów gospodarczych  

z udziałem JST” (wprowadzenie w tym zakresie uzupełnienia w KPO). 

 

3. Nazwa komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki” proponowany  

projekt – „Budowa potencjału w sektorze żywnościowym w powiązaniu ze skracaniem 

łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych”. 

UZASADNIENIE 

 

Ad 1. Proponowane rozwiązanie budowy systemu spalarni odpadów obsługujących kilka 

graniczących ze sobą powiatów zmierza do ochrony środowiska w aspekcie prawidłowej, 

ekologicznej i przyszłościowej gospodarki odpadami nieprzetwarzalnymi, których składowanie 

i utylizacja wymaga dużych nakładów ponoszonych przez gminy i stałego planowania 

kolejnych lokalizacji składowisk odpadów, które w istotny sposób oddziałują na najbliższe 

otoczenie, środowisko naturalne w tym na społeczność lokalną.  

 



 

 

 

Ad 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków podmiotów  

JST w warunkach klimatycznych województwa lubelskiego przyniesie wymierne efekty 

zarówno w energooszczędności budynków w okresie zimowym, zmniejszając tym samym 

zapotrzebowanie na energię cieplną, jak i w okresie letnim ze względu na występujące  

na naszym terenie upały, które generują zużycie energii elektrycznej dla podtrzymania pracy 

systemów schładzających powietrze w tych obiektach.  

Ad 3. Województwo Lubelskie jest regionem rolniczym nieposiadającym zdolności 

kompleksowego przetwarzania i magazynowania produkowanych surowców nawet  

na potrzeby zaopatrzenia lokalnego rynku w przetworzone artykuły żywnościowe. 

Lubelszczyzna ma duży potencjał produkcji ekologicznej i produkcji „zrównoważonej” 

żywności. Rynek zdrowej żywności jest rynkiem wschodzącym o dużym potencjale wzrostu.  

Wsparcie tego sektora jest korzystne dla producentów i konsumentów oraz znakomicie 

podniesie odporność i konkurencyjność tego sektora gospodarki. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Rady złożyła Wiceprzewodnicząca 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

WICEPRZEWODNICZĄCA 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 
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