
PROTOKÓŁ NR 6 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 6 listopada 2015 roku 
 

Komisja w składzie: 
1. Lidia Pieprzyk Przewodnicząca Komisji 
2. Andrzej Michałowski członek komisji 
3. Marek Jurga członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Janina Pawełczyk – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk 
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego 
4. Sławomir Strajbel – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk, która powitała 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad 
posiedzenia Komisji: 
1. Ocena działań w kierunku rozwoju energii odnawialnej w naszej gminie a dotyczy to 
budowy wiatraków. 
2. Sprawy bieżące. 
 
Ad2. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka – Przedstawił Komisji sytuację gminy 
Dolsk dotyczącą członkostwa ze Związkiem Międzygminnym Selekt. Na etapie tworzenia i 
przystępowania gminy Dolsk do struktury Związku Międzygminnego Selekt przepisy prawa 
nie narzucały gminom członkowskim spełnienia warunków sąsiedztwa. Zmiany w przepisach 
spowodowały iż jednym z warunków członkostwa w Związku Międzygminnym Selekt jest 
sąsiedztwo z gminą członkowską. W momencie gdy gmina Śrem zrezygnowała z członkostwa 
w Selekcie gmina Dolsk nie pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie z gminą członkowską. 
Drugim aspektem w tej sprawie jest fakt iż w momencie tworzenia Związku Międzygminnego 
Selekt partner prywatny Entsorg ung GmbH & CO.KG Spółka Zarządcza Grupy Tonsmeier w 
Polsce wybudowała Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych gdzie 
przetwarza odpady komunalne dostarczane przez związek do 01.06.2037r. Po tym okresie 
zakład przechodzi na własność związku a gmina Dolsk zostaje udziałowcem. W przypadku 
przeniesienia gminy Dolsk do innego regionu gospodarowania odpadami komunalnymi i 
gmina straci prawo do udziału własności do RIPOK-u w Piotrowie Pierwszym i jednocześnie 
poniesie duże koszty dotyczące przystąpienia do innego regionu. 
W interesie gminy jest by wszystko zrobić aby zostać członkiem Związku Międzygminnego 
Selekt w Piotrowie Pierwszym. 
 
Komisja zapoznała się z wnioskiem pana [...]. 
 
Sławomir Strajbel – Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk o bieżącej sytuacji 
dotyczącej dokumentacji gorzelni i biogazowni w Kotowie. 
Wyjaśniając rozterki radnych dotyczące niszczenia przez transport ciężarowy drogi w 
Kotowie poinformował iż decyzja o warunkach zabudowy określa ogólne uwarunkowania 
dotyczące zabudowy w tym między innymi dostępność komunikacyjną. W decyzji o 
warunkach zabudowy nie można narzucić ograniczeń dla transportu. Podobny problem 
występuje przy żwirowniach. 



Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego dodała iż wprowadzenie 
ograniczenia w ruchu drogowym na tejże drodze może spowodować również ograniczenia dla 
rolników w prowadzeniu gospodarstw rolnych. 
 
Ad.1 
Sławomir Strajbel Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk poinformował komisję o 
dotychczasowej sytuacji dotyczącej elektrowni wiatrowych. Toczą się postępowania w 
sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących 
wniosków: 

• Eko Energia elektrownie wiatrowe Mszczyczyn-Małachowo 
• Eko Energia elektrownie wiatrowe Pokrzywnica – Księginki – Ostrowieczko 
• Eko Energia elektrownie wiatrowe Wieszczyczyn 
• DOMREL elektrownie wiatrowe w Mełpinie 
• Elektrownie wiatrowe w Kotowie 

Decyzja środowiskowa wydana dla elektrowni wiatrowych w Kotowie odległości zachowane 
pan [...] nie ma podstaw do pretensji. Jako iż pan [...] jest stroną w sprawie był na bieżąco 
informowany o postępowaniu stąd wątpliwości tego pana. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała czy w najbliższym roku można spodziewać się budowy 
elektrowni wiatrowych? 
 
Sławomir Strajbel Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk odpowiadając wyjaśnił iż 
gmina nie jest inwestorem lecz organem wydającym decyzje w związku z czym nie posiada 
takich informacji. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała co mogą zrobić rolnicy aby elektrownie wiatrowe mogły 
powstać w obrębie wsi Nowieczek i Trąbinek? 
 
Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała iż każdy z 
zainteresowanych może złożyć wniosek o zmianę studium i na tej podstawie wniosek o 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
/-/ Magdalena Pawłowska      /-/ Lidia Pieprzyk 


