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RF.0012.2.3.2020.KRIOŚ
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 4 marca 2020r.,
w godz. 14.30-15.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu udział wzięli:

4. Ratajczak Andrzej – Dyrektor Zakładu Gospodarski Komunalnej w Dolsku,
5. Skorupka Ilona – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami.

Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji i poinformował,
że komisja spotkała się w celu realizacji punktu 4 z planu pracy komisji.

1. Zapoznanie się ze stanem sieci sanitarnej i podłączenia do niej mieszkańców gminy.
2. Opiniowanie uchwał:

a)  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata
2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027”,

b) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2020 roku”,

Ad.1. Zapoznanie się ze stanem sieci sanitarnej i podłączenia do niej mieszkańców
gminy.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej A. Ratajczak zapoznał radnych ze stanem sieci
sanitarnej.
Oczyszczalnia ścieków w Dolsku została wybudowana w 1998 roku. Obiekt zlokalizowany
jest przy ul. Kościańskiej. Składa się z  rektora ,,biobloku’’ budynku socjalnego oraz
przepompowni przy ulicy Św. Ducha, gdzie zlokalizowany jest również punkt zlewczy.
Została wybudowana na parametry 200 m3 /dobę i tak do dzisiaj funkcjonuje. Maksymalny
przepływ godzinowy to 20m3/h i to stanowi nasz największy problem gdyż jest problem,
aby utrzymać ten przepływ. Do oczyszczalni przyjmowane są ścieki z miasta Dolska – bez
ulicy Podrzekta i Polna oraz z  Księginek i Małachowa. Dobowy przepływ wynosi obecnie
160-180m3, w zależności od pogody dochodzą do tego wody opadowe. W ubiegłym roku
udało się wymienić stację zlewczą na ulicy św. Ducha, krata koszowa również na tej zlewni
została wymieniona. Wszystkie pompownie wyposażone są w monitoring całodobowy, w tej
chwili  ścieki  dowozi  pięciu  przewoźników,  mają oni  całodobowy  dostęp  do  stacji.
Oczyszczalnia żadnego większego remontu nie przeszła, wymaga ona jednak rozbudowy i
modernizacji na większą skalę wszelkie naprawy wykonywane są przez pracowników. Na
dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie większej ilości ścieków przyjąć. Beczkowozy są tak
rozłożone aby się na siebie nie nakładały i wyznaczone zostały konkretne dni dla
poszczególnych przewoźników.
Wyniki z odpływu oczyszczalni są dobre, nie ma żadnych przekroczeń, jest on badany od 2-4
razy na rok. Duży problem pojawia się latem gdy przychodzą duże temperatury.
Oczyszczalnia ma kontener stalowy nie ma elementów betonowych i na ten moment zaczyna
on już mocno korodować. W zeszłym roku we własnym zakresie zostały wymienione
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wszystkie pomosty robocze. Stan wizualny nie jest najlepszy ale oczyszczalnia jeżeli
nie będzie zwiększonej ilości ścieków to będzie wstanie utrzymać swoje funkcje.
Nasza oczyszczalnia odprowadza wodę do rozlewiska jeziora, w ciągu roku do jeziora trafia
jej 50.000 m3.  Jest  to jedyny dopływ do jeziora,  gdyż rowami woda już nie dopływa. Jeżeli
nie będzie przepływu wody, to z naszego jeziora zrobi się przy zamuleniu które jest obecnie
bagno, z daleko odsuniętą linią brzegową. Normy które obecnie obowiązują spełniamy
i mieścimy się w ich widełkach, jeżeli będą normy podwyższone to niestety nasza
oczyszczalnia nie będzie spełniać wskaźników . Należy sobie zdawać sprawę  konieczności
modernizacji oczyszczalni i szukać zewnętrznych środków finansowania gdyż we własnym
zakresie nie będziemy w stanie sfinansować tej inwestycji.

Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami Ilona Skorupka poinformowała,
że w 2015 roku zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Dolsk - Gostyńskie
Przedmieście poprzez Księginki do Małachowa. W 2016 roku nastąpiły pierwsze podłączenia,
szczególnie chętnie podłączały się te osoby które systematycznie opróżniały zbiorniki
bezodpływowe, na ten moment mamy jeszcze parę domostw nie podłączonych. W stosunku
do  niektórych mieszkańców musiała zostać wszczęta procedura obligująca ich złożenia
wyjaśnień, gdyż ustawa o utrzymaniu porządku i czystości wyraźnie mówi, że każdy ma
obowiązek do podłączenia do wybudowanego systemu kanalizacji. Musiały zostać złożone
na policję zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia które to część osób niepodłączonych
do kanalizy dopiero zobligowały do wykonania tych czynności.
Radny  R. Nawrot – czy mieszkaniec, który będzie się chciał podłączyć do kanalizy
we własnym zakresie wykonuje przyłącze?
A. Ratajczak w miejscach które do tej pory były robione, wszystkie kanalizacje
projektowane byłe z przykanałami, czyli studzienką rewizyjną pierwszą na nieruchomości.

Dyrektor  ZGK  A.  Ratajczak  poinformował również radnych,  że  na  ujęciu  wody  dla
SUW Dolsk nastąpiło nieodwracalne uszkodzenie studni ST1 i w związku z powyższym nie
ma możliwości przeprowadzenia remontu i w związku z tym jest konieczność przygotowania
dokumentacji i niezbędnych pozwoleń do wykonania nowego odwiertu. Obecnie Stacja
wodociągowa zaopatrywana jest z jednej studni.

Ad.2 Opiniowanie uchwał:
a)  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata

2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027”.
Projekt uchwały przedstawiła referent Maria Wyrzykiewicz.
Przedstawiła główne założenia programu ochrony środowiska. Program jest wymaganym
dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.). Dokument stanowi kontynuację
dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2011-2013
z perspektywą do 2016 roku” przyjętego Uchwałą Nr XVI/115/12 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 1 lutego 2012 roku. W związku z upływem okresu obowiązywania dotychczas
obowiązującego programu ochrony środowiska zaszła konieczność opracowania tego
strategicznego dokumentu, na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie
obowiązującymi dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. Zgodnie z art. 53, 57 i 58
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych
organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskami o możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
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z perspektywą na lata 2024-2027”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
pismem nr WOO-III.410.547.2019.ET.2 z dnia 14 listopada 2019 uzgodnił zakres i stopień
szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu
dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020- 2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu pismem nr DN.NS.9011.1381.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. uzgodnił
pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu Programu. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Powiatu w Śremie (Uchwała Nr 40/275/2019 z dnia 25 października 2019 roku).
W nawiązaniu do ww. ustaleń została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”, która została przesłana do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem zaopiniowania. Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 10 stycznia 2020 roku  zaopiniował
pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 20 stycznia 2020 roku
(znak: WOO-III.410.725.2019.AM.1) zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko z uwagami.
Przedstawione uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do Prognozy oddziaływania
na środowisko dotyczącej projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata
2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” został wyłożony także
do konsultacji społecznych. W wyznaczonym terminie tj. od 29.01.2020 r. do 21.02.2020 r.
wpłynęły uwagi lub wnioski, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław - za
3. Nawrot Romuald – za

b) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2020 roku.

Projekt uchwały przedstawiła referent Maria Wyrzykiewicz. Poinformowała, że gmina
wypełnia obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wynikający z art. 11 ust. 1
ww. ustawy. Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Projekt Programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji Schronisko dla
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Zwierząt w Gaju oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.dolsk.pl w celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze
Gminy Dolsk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. zainteresowane
podmioty mają możliwość wyrażenia opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji.
Biorąc powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii:
1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie,
2) Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju,
3) Koła Łowieckiego nr 19 "Jeleń" w Piaskach,
4) Koła Łowieckiego nr 75 "KNIEJA" w Dolsku,
podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław – za
3. Nawrot Romuald – za

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Jan Rzepczyński
podziękował radnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


