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Opinia

do projektu Planu gospodarki odpadami
dla Gminy Kórnik

Przedstawiony projekt Planu gospodarki odpadami spelnia wiekszosc wymagan zawartych
w art.15 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniu MS z dn. 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzadzania planów gospodarki odpadami (Dz.

U. Nr 66 poz. 620).
Pozytywnie oceniamy wskazanie w planie na potrzebe utworzenia ponadgminnej struktury

gospodarki odpadami komunalnymi dla realizacji wspólnych przedsiewziec i okreslenie takiego celu, jako
strategicznego. .

Uwazamy, ze uporzadkowanie w formie harmonogramu, zaproponowanych wszystkich dzialan
w zakresie gospodarki odpadami oraz wskazanie instytucji odpowiedzialnych za ich realizacje, uczyniloby
plan czytelnym i umozliwiloby monitorowanie wykonania planu. Poza tym plan gospodarki odpadami,
jako czesc programu ochrony srodowiska ma uszczególawiac zagadnienia i precyzowac planowane
dzialania z zakresu gospodarowania odpadami. Tymczasem nie wszystkie proponowane cele odnoszace
sie do gospodarowania odpadami, przedstawione szczególowo w rozdziale 14-tym Programu ochrony
srodowiska dla gminy Kórnik (str. 92,), uwzgledniono w Planie gospodarki odpadami dla gminy Kórnik.

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. W projekcie Planu gospodarki odpadami dla gminy Kórnik, poza
stwierdzeniem, ze do chwili obecnej nie zinwentaryzowano miejsc i ilosci wystepujacych na terenie
gminy wyrobów azbestowych, zabraklo odniesienia sie do tych zagadnien.

Ponizej przedstawiamy nasze uwagi do poszczególnych zapisów projektu planu.
1. str. 41 i kolejne - przedstawiajac planowane dzialania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,

opisano rózne metody zbiórki (niekoniecznie stosowane dotychczas na terenie gminy Kórnik), nie
odnoszac sie do juz funkcjonujacych systemów zbiórki. Wydawaloby sie przydatne okreslenie czy
istniejacy system pojemników ustawianych "w sasiedztwie" jest wystarczajacy, bedzie
rozbudowywany, czy tez uzupelnia go juz tylko proponowane zbiorcze punkty selektywnego
gromadzenia odpadów (centra recyklingu).

2. str. 48 - Likwidacja dzikich wysypisk - Zamieszczenie bez komentarza stwierdzenia, ze zgodnie
z Powiatowym planem gospodarki odpadami nie istnieje na terenie gminy Kórnik problem "dzikich
wysypisk" smieci, moze spowodowac bledna ocene sytuacji. Z przedstawionych w. zalaczniku do
omawianego projektu planu, wyników inwentaryzacji dzikich wysypisk smieci wystepujacych
w wybranych miejscach gminy Kórnik, prowadzonych przez uczniów szkól wynika, ze jest to
problem dosc istotny dla Gminy.

3. str. 88 - Nalezy zauwazyc, ze brak na terenie gminy takich instalacji, jak skladowisko odpadów
niebezpiecznych oraz sortowni z liniami segregacyjnymi, kompostowni - czyli zakladu
zagospodarowania odpadów, niekoniecznie wymaga lokalizacji tego typu przedsiewziec na terenie
gminy. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi powinno (i jest) rozwiazywane w skali
województwa, czy nawet kraju, natomiast gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno byc
prowadzone w systemie ponadgminnym i zaklad zagospodarowania odpadów powinien obslugiwac
teren co najmniej kilku gmin. "
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