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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu  16 listopada 2016 roku

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

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członków Komisji
i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji:

1. Wysłuchanie informacji na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów w Czempiniu z Uwzględnieniem otwarcia punktu
selektywnej zbiórki odpadów.

2. Wyjaśnienie sprawy dalszej przynależności gminy Dolsk do CZO Selekt.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji Marek Jurga poprosił Marka Gogóła o informacje dotyczącą
funkcjonowania Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów w
Czempiniu z Uwzględnieniem otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego poinformował że z dniem 12 marca
2016 r. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” w
Czempiniu uruchamia w Gminie Dolsk Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
tzw. PSZOK. PSZOK usytuowany jest w Dolsku ul. Krupczyn 9, - teren Zakładu Gospodarki
Komunalnej. Czynny jest we wtorki od 13.00 - 18.00 i  w soboty od 8.00 - 13.00.
Odpady na PSZOK będą przyjmowane od właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie
Związku, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą
opłatę z tego tytułu  na rzecz Związku. Ponadto wymienił następujące rodzaje odpadów
przyjmowanych przez punkt:
a) odpady selektywnie zbierane ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe),
b) odpady zielone ( trawa, liście, drobne gałęzie),
c) przeterminowane leki,
d) chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
e) zużyte baterie, akumulatory,
f) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h)  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  pochodzące  z  prowadzenia  drobnych  prac
remontowych nie  wymagających  pozwolenia na budowę  ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót  do starosty(  niezanieczyszczone  odpady  betonowe  oraz  gruz betonowy
i ceglany),
i) zużyte opony.
Opony dostarczane do PSZOK  mogą  pochodzić  wyłącznie  z  rowerów,  wózków,
motorowerów  i  motocykli  oraz  pojazdów  o  masie  całkowitej  do  3,5  tony,  które  nie  są
wykorzystywane  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej. Można  oddać  4 opony od
mieszkańca na rok z nieruchomości zamieszkałych. Odpady  budowlane  i  rozbiórkowe
pochodzące  z  drobnych  prac  remontowych  nie wymagających pozwolenia na budowę ani
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zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady  betonowe
oraz  gruz  betonowy  i  ceglany) w  ilości100  kg jednorazowo od mieszkańca z
nieruchomości zamieszkałych.
Komisja Ochrony Środowiska została szczegółowo poinformowana o odpadach które  nie
będą przyjmowane przez PSZOK. I tak:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) części samochodowe ( np.: szyby, zderzaki, reflektory,  elementy karoserii),
d) opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
e) odpady nieoznaczone , bez wiarygodnej identyfikacji( brak etykiety, oznaczeń),
f) odpady w opakowaniach cieknących;
g) sprzęt budowlany,
h) urządzenia przemysłowe,
i) odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej,

Przewodniczący Marek Jurga zapytał o problem wywozu śmieci z działek rekreacyjnych w
miejscowości Ostrowieczno?
Marek Gogół poinformował, że właściciele nieruchomości działek rekreacyjnych mają
obowiązek zgłoszenia informacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych, które rozliczane
są ryczałtowo. Problem stanowi brak zgłoszenia przez właściciela działki rekreacyjnej.

Ad.2.
Marek Gogół poproszony o zreferowanie tematu przypomniał Komisji Ochrony Środowiska
sytuację gdy samorządy podejmowały uchwałę o przystąpieniu do członkostwa z Związkiem
Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt” i, że w owym czasie gmina
Śrem również wyrażała taką chęć. Tutaj należy przypomnieć o warunku przystąpienia do
przedmiotowego związku jest spełnienie warunku sąsiedztwa z gminą członkowską. W
momencie przystąpienia przez gminę Śrem do związku gmina Dolsk spełniałaby powyższy
warunek. Jednakże gmina Śrem nie przystąpiła do Związku Międzygminnego „Centrum
Zagospodarowania Odpadów-Selekt” wobec czego gmina Dolsk nie przynależy w drodze
sąsiedztwa bezpośredniego (warunek stanowi sąsiedztwo – bez określenia bezpośredniego czy
też pośredni).
W oparciu o aktualizację WPGO dla Województwa Wielkopolskiego gmina Dolsk winna
zmienić przynależność do regionu co jest niezgodne z funkcjonowaniem związku. Wobec
powyższego została skierowana korespondencja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego – Departament Środowiska wyrażająca sprzeciw zmianie przynależności
Gminy Dolsk do innego regionu poparte argumentami prawnymi.

Rozstrzygnięcia na dzień posiedzenia brak.

Radni pytań nie mieli.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodnicząca Komisji
Magdalena Pawłowska Marek Jurga


