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Opinia

do projektu Planu gospodarki odpadami
dla Gminy Pobiedziska
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Przedstawiony Plan gospodarki odpadami spelnia wymogi zawarte w art.15 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 z 200lr., 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).
Zwrócic jednak nalezy uwage, ze proponowane spalanie pozostalosci po sortowaniu odpadów na terenie
Gminnego Centrum Recyklingu Odpadów, nie zostalo w przedstawionym projekcie PGO w zaden sposób
uzasadnione, ani nie zostalo poparte odniesieniem do planów wyzszego szczebla. Nie wskazano
warunków i mozliwosci zastosowania takiego zagospodarowania odpadów.

Pozytywnie oceniamy przyjecie jako strategicznego, zadania polegajacego na objeciu szeregu gmin
jednolitym systemem gospodarki odpadami. Cenne, w naszej ocenie jest równiez planowane stworzenie
gminnego programu usuwania azbestu.

Ponizej przedstawiamy nasze uwagi do poszczególnych fragmentów projektu planu.

1. str. 11 -Zwracamy uwage, ze niektóre przepisy podane w wykazie wykorzystanych aktów
prawnych - przestaly obowiazywac (np. rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 23. 01.1987r.,
w sprawie szczególowych zasad ochrony powierzchni ziemi -juz nie obowiazuje od 2001 roku).

2. str. 16 - Niejasne jest sformulowanie "zbiórka odpadów przemyslowych powstalych
w gospodarstwach domowych" - zgodnie z obecnie stosowana definicja odpady z gospodarstw
domowych, to odpady komunalne.

3. str. 23 - Tabela 3 - Selektywna zbiórka odpadów na terenie wszystkich gmin powiatu
poznanskiego, w tym równiez na terenie gm. Pobiedziska, wprowadzona zostala co najmniej
w 2000 roku (powiatowy system selektywnej zbiórki odpadów szkla bialego, szkla kolorowego,
makulatury i tworzyw sztucznych) - nie jak podano w tabeli - w 2003 roku.

4. str. 33 i 34 - Zestawienie ilosci odpadów wytwarzanych na terenie gminy, na postawie danych
zawartych w decyzjach Starosty Poznanskiego, wydanych tylko w 2003 roku nie przedstawia
aktualnego stanu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego. Takie zestawienie nie
uwzglednia bowiem odpadów przewidywanych do wytworzenia przez podmioty, które uzyskaly
wymagane decyzje w poprzednich latach.
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