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UCtIWALA NR XXIII!92/2018
ZGROM ADZI:NIA ZWIĄZKU MIĘDZYCMINNEG() „PILSKI REGION
COPOD ARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 25 lipca 2018 roku

w sprawie wystąpienia do Marszałka \yojewództwa Wielkopolskiego z wnioskiem
o zwiększenie od dnia I stycznia 2019 r. limitu przyjmowania odpadów w RIPOK
Instalacja Mechaniczno-Biologiczna Przetwarzania Odpadów w Klodzie grn. Szydłowo
Na podstawie
12 ust. I Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Kornunalnymi” (Dz. Urz. Woj. WIkp. z dnia 11 sieipnia 2016 r.,
poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

1. \Vystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o zwiększenie od
dnia 1 stycznia 2019 r. limitu przyjmowania odpadów w RIPOK Instalacja MechanicznoBiologiczna Przetwarzania Odpadów w Kłodzie gm. Szydlowo obsługującej rejon działania
Związku.
-

2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadni en je
Prowadzone corocznie analizy sytemu gospodarki odpadami komunalnymi wykazują,
iż ilość zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Związku Międzygminnego
Pi iski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” systematycznie rośnie. Szacunki
wskazują, iż w roku 2018 zostanie zebranych około 52.000 Mg.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 20 16-2022,
dla Regionu 1, w którym znajduje się terytorialnie Związek Międzygminny „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, przewiduje zgodnie z Uchwałą Nr XLVIL/1073/i8
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku, która zmieniła
Uchwałę Nr XXXI,”81 1/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku
iż zmieszane odpady komunalne mogą przyjmować trzy następujące Regionalne Instalacje
Przetwarzania Odpadów Komunalnych:
1. RIPOK ZZO Nowe Toniszewo-Kopaszyn o mocy przerobowej 35.000 Mg/rok
2. RIPOK Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy k/Złotowa o mocy
przerobowej 30.000 Mg/rok
3. RIPOK Instalacja Mechaniczno-Biologiczna Przetwarzania Odpadów w Kłodzie gm.
Szydłowo o mocy przerobowej 30.000 Mg
Dodatkowo znany nam jest fakt, iż Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego przewiduje w 2018 roku uruchomienie w I Regionie kolejnej, czwartej
instalacji RIPOK w Kamionce kiChodzieży. Z informacji powszechnie dostępnych wiadomo,
iż budowa nie zostanie w terminie zrealizowana. Tym samym przyznane limity stanowią
martwą materię, a odpady od dnia 1 stycznia 2019 roku nie będą mogły być tam przekazane.
W roku 2018 odpady z terenu Związku trafią głównie do instalacji zastępczej, obecnie
RIPOK-u w Klodzie (limit do 30.000 Mg rocznie), do RIPOK-u w Stawnicy k/Złotowa (limit
do 13.500 Mg rocznie) i innych, które zdecydują się przyjąć nasze odpady
Związek Międzygminny „Pikki Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu działania Związku, dnia 16 października 2015 roku, zawarł
urnowe z firmą Altyater Piła Spółka z o.o. przy ul. Łącznej w Pile na obsługę systemu
w latach 2016-2018. Firma ta jednocześnie prowadzi instalację R[POK w Klodzie gm.
Szydłowo. Tym samym zapisami umowy został przeniesiony na wykonawcę obowiązek
zapewnienia miejsc zagospodarowania zebranych odpadów.
Firma Altyater Piła Spółka z o.o w 2018 roku wielokrotnie informowała Związek
o narastających problemach związanych z możliwością zagospodarowania odpadów,
a wynikających z ograniczeń limitowych. Dnia 23 lipca br. Związek został poinformowany o
kolejnych problemach i odmowie przyjęcia odpadów przez RIPOK-i.
Powyższa sytuacja budzi nasz niepokój i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami, który prowadzi nasz Związek na terenie 14 gmin
członkowskich.
Obszarowo stanowimy ponad
13% powierzchni
województwa
wielkopolskiego. Narastające problemy wskazują, iż dalsze limitowanie w sposób opisany
powyżej wymaga zmiany.
-

-
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Ponadto informacje przekazywane na spotkaniach przez Ministerstwo Środowiska
wskazują, że w najbliższym czasie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, wprowadzi obowiązek rozdzielania przetargów na odbiór i rozdzielnie
zagospodarowanie odpadów. Spowoduje to, że Związek Międzygminny zostanie zobligowany
do zapewnienia zagospodarowania powstającego na jego terenie strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
W takim ujęciu Związek już w chwili obecnej zmuszony jest zabiegać o podjęcie
działań zmierzających do zwiększenia limitu do 55.000 Mg rocznie dla instalacji RIPOK
w Kłodzie, który zabezpieczy potrzeby regionu, z uwzględnieniem potrzeb Związku
Międzygminnego „Pilski Region (]ospodumki Odpadami Komunalnymi”. Dalsze ograniczenie
możliwości zagospodarowania odpadów w regionie wywoła problemy społeczne, straty
w środowisku naturalnym i znaczny wzrost kosztów obsługi systemu, którego mieszkańcy nie
będą w stanie udźwignąć.
W świetle opisanych faktów, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pdski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” widzi więc potrzebę zajęcia stanowiska w tej sprawie,
poprzez wystąpienie z niniejszą uchwałą do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

K.

