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Zalacznik do uchwaly Nr 0.t:f:.lQ.~.
Zarzadu Powiatu Poznanskiego
z dnia dA o...~: W.rf:rv .

Opinia
do projektu Planu gospodarki odpadami

dla Gminy Mosina

Przedstawiony Plan gospodarki odpadami spelnia wymogi zawarte w art.15 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 z 2001L, poz. 628 z póznozm.) oraz Rozporzadzeniu MS z dn. 9
kwietnia 2003 L Wsprawie sporzadzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66 poz. 620).
Pozytywnie oceniamy przyjecie, jako strategicznego, zadania polegajacego na objeciu szeregu gmin
jednolitym systemem gospodarki odpadami.

Plany wyzszego rzedu wskazuja na koniecznosc analizy obecnego stanu gospodarki odpadami
zawierajacymi azbest na terenie gmin, inwentaryzacji miejsc, w których zastosowano wyroby azbestowe
oraz okreslenia mozliwosci udzialu gminy w dzialaniach zmierzajacych do wyeliminowania azbestu
z obiektów budowlanych.Autorzyprzedstawilizarys Programuazbestowegow formie zalacznikado
planu. W projekcie Planu gospodarki odpadami dla gminy Mosina, w zakladanych celach i wytyczonych
zadaniach, zabraklo odniesienia sie do tych zagadnien.

Ponizej przedstawiamy nasze uwagi do poszczególnych fragmentów planu.

1. str. 29 i 58- Plan gospodarki odpadami dla powiatu poznanskiego zostal uchwalony
Uchwala Rady Powiatu Poznanskiego nr XIX/I 58/212004z dnia 29.06.2004r.

2. WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL GRUZLICY I CHORÓB PLUC im. St.
Staszica w Ludwikowie uzyskal pozwolenie Starosty Powiatowego w Poznaniu, decyzja
z dnia 28 listopada 2003 r., znak: WS.VII.7647-114/03, na wytwarzanie odpadów.

3. str. 37 - Okreslona czestotliwosc odbioru z posesji odpadów zmieszanych (raz lub dwa razy
w tygodniu) jest stosunkowoduza i jako taka nie wynika z wymagan okreslonych w
Regulaminie utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy, publikowanym na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Mosinie

4. str. 39 - Wydajesie, ze prawidlowew PGObylobyprecyzyjneokreslenieoplatywiazacejsie
ze skladowaniemodpadów,a wiec: oplata za korzystanie ze srodowiska ponoszona za
skladowanie odpadów, wnoszona na rachunek urzedu marszalkowskiego, a nie - oplata
marszalkowska.

5. str. 41 - Prognoza demograficzna - W Roczniku statystycznym saldo migracji dla powiatu
poznanskiego jest podane w przeliczeniu na 1000 mieszkanców, zatem w promilach, nie w
procentach.

6. str. 56 - punkt5.1.2. - W celach dotyczacych odpadów komunalnych zalozonych w KPGO
zapisano:

l. "skladowanie odpadów biodegradowalnych ma zostac ograniczone do 75%
ogólnej ich masy do roku 2010, do 50 % do roku 2013, do 35 % do roku 2020 ",

Zaznaczyc nalezy, ze limity procentowe ilosci odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do
skladowania na skladowiskach, okreslane sa w stosunku do ilosci tych odpadów wytworzonych
w 1995 roku.

7. str. 58 Po zdaniu:

"Zadania jakie gminom stawia PPGO do realizacji przedstawiono w dwóch preferowanych
kategoriach: ilosciowej i jakosciowe..." -zamieszczono dwie tabele.
W zwiazku z tym, ze tabele sprawiaja wrazenie zestawienia zadan zawartych w PGO dla
powiatu poznanskiego (PPGO), ponizej przytaczamy fragmenty tabeli, których zapisy
komentujemy i weryfikujemy w kolumnie obok.
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Tab. 50. Zadania ilosciowe

Rozszerzenie
selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
z
wysegregowywamem
odpadów
biodegradowalnych

Odpady w postaci
zuzytych baterii i
akumulatorów

Odpady niebezpieczne

Odpady
opakowaniowe

Odpady medyczne i
weterynaryjne

Odpady elektryczne i
elektroniczne,
wlacznie z lodówkami
zawierajacymi freon

Wraki samochodowe i
opony

Odpady z
budowlanego

sektora

zadania ilosciowe

Wprowadzenie uslug zbierania
wysegregowanych odpadów dla 95
% mieszkanców miast powiatu i 70
% mieszkanców w obrebie wsi.
Zwiekszenie liczby punktów
zbierania odpadów segregowanych
obslugujacych w/w liczbe ludnosci.

Wprowadzenie punktów zbiórki,
odbioru i recyklingu zuzytych baterii
i akumulatorów dla 75 % wszystkich
mieszkanców miast Powiatu i 30 %
mieszkanców wsi

Wprowadzenie punktów zbiórki,
odbioru i wykorzystania odpadów
niebezpiecznych dla 75 %
wszystkich mieszkanców miast
Powiatu i 30 % mieszkanców wsi

Wprowadzenie selektywnej zbiórki i
recyklingu:

. 50 % papieru i tektury;

. 45 % szkla;

. 45 % metalu;

. 30 % tworzyw sztucznych

Wprowadzenie selektywnej zbiórki
oraz organizacja punktów ich
termicznego unieszkodliwiania lub
poprzez sterylizacje - do 75 %

Wprowadzenie selektywnej zbiórki
oraz ich recyklingu - 30 %

Wprowadzenie systemu kasacji
zuzytych pojazdów (wraków
samochodowych) i zbiórki zuzytych
opon oraz ich recyklingu - do 30 %

Zorganizowana zbiórka i systemy
recyklingu - 50 %

horyzont czasowy

do konca 20 lOr.

do konca 2010 r.

do konca 2010 r.

do konca 2010 r.

do konca 2010 r.

do konca 2010 r.

do konca 2007 r.

do konca 2010 r.

PPGO nie wskazuje
wymaganego udzialu %
mieszkanców objetych zbiórka
biodegradowalnych

PPGO nie wskazuje
wymaganego udzialu %
mieszkanców objetych zbiórka

PPGO nie wskazuje
wymaganego udzialu %
mieszkanców objetych zbiórka

Tak sformulowano cele w PPGO
+

limit recyklingu odpadów op.
wielomaterialowych - w 2010 r.
-30%;

PPGO - nie okresla wielkosci %

Podstawowe cele zalozone
w PPGO to - stworzenie
gminnych programów
usuwania PCR

Wyznaczone zdania to -
inwentaryzacja urzadzen
z PCR i ich likwidacja

PPGO - wskazuje termin 2004-
2008,
bez okreslenia wielkosci %

W PPGO - jako zalozony cel
okreslono osiagniecie limitu
zbiórki 40% odpadów
budowlanych z sektora
komunalnego

Podstawowy cel odnosnie
sektora budowlanego,
okreslony w PPGO -to
stworzenie gminnych
programów usuwania azbestu,
które moga powstac w oparciu
o dane z inwentaryzacji
obiektów, w których wystepuje
azbest i wyroby z azbestem
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Tab. 51. Zadania jakosciowe

zadania jakosciowe horyzont
czasowy

Odpady elektryczne i Rozszerzyc asortyment zbieranych
elektroniczne, wlacznie z wysegregowanych odpadów
lodówkami zawier. freon umozliwiajacych ich czesciowe

wykorzystanie

Osady z oczyszczalni
scieków

Doprowadzic do bezpiecznego
postepowania z odpadami mogacymi
stwarzac zagrozenie
zanieczyszczenia gleb i wód oraz
zakazenia

Podstawowe cele zalozone w PPGO
to - stworzenie gminnych
programów usuwania PCB

Wyznaczone zdania to -
inwentaryzacja urzadzen z PCB i ich
likwidacja

Podstawowy cel odnosnie sektora
budowlanego, okreslony w PPGO -to
stworzenie gminnych programów
usuwania azbestu, które moga
powstac w oparciu o dane z
inwentaryzacji obiektów, w których
wystepuje azbest i wyroby
z azbestem

W PPGO - okreslony cel- to
zwiekszenie stopnia kontroli obrotu
komunalnymi osadami sciekowymi,
maksymalne wykorzystanie substancji
biogenuych z osadów - w sposób
bezpieczny sanitarnie i chemicznie

Odpady z
budowlanego

sektora IRozszerzyc asortyment zbieranych
wysegregowanych odpadów
umozliwiajacych ich czesciowe
wykorzystanie

8. str. 73 - Autorzy przedstawiaja propozycje zbiórki surowców wtórnych - pomijajac w opisie
istniejaca baze czteropojemnikowych gniazd (40 gniazd, pojemniki o pojemnosci - 1,Sm\
do zbiórki - szkla bialego, szkla kolorowego, makulatury i tworzyw sztucznych i nie opatruja
tego zadnym komentarzem. W przedstawionej propozycji:

"...uzupelnieniem systemu(workowego) beda pojemniki na surowce ustawiane w niektórych
miejscach ogólnie dostepnych np. w poblizu sklepów, urzedów, szkól itp. Jedno gniazdo sklada sie
z 4 pojemników 2,2 m3 typu" dzwon" na surowce wtórne na trzy frakcje surowców wtórnych
ifrakcje biodegradowalna." - autorzy, wydaje sie, nie uwzglednili lokalnych warunków
prowadzonej zbiórki - funkcjonujacego systemu gniazdowego oraz prowadzonej zbiórki (w duzej
mierze efektywnej) opakowan szklanych z podzialem na szklo biale i kolorowe.

9. str. 90 - W czesci okreslajacej zadania strategiczne,jako ostatnie z zadan zapisano:
" wypelnienie dodatkowych zalozen zapisanych w wojewódzkim i krajowym PGO."
Wydaje sie, ze warto wprost wymienic zadania przyjete do realizacji, wybrane z uwzglednieniem
mozliwosci i specyfiki warunków wystepujacych w gminie.
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