RM-I.0012.3.11.2016
Protokół nr 27/16
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
w dniu 21 września 2016 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej RMP, któremu przewodniczyła
Przewodnicząca Dominika Król odbyło się w Sali Błękitnej nr 106 w Urzędzie Miasta
Poznania.
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji, co stanowi quorum mogące podejmować
prawomocne decyzje oraz zaproszeni goście (załącznik nr 1,2 do niniejszego protokołu).
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król powitała zebranych gości oraz przedstawiła
porządek obrad, który w związku z brakiem sprzeciwu ze strony członków Komisji był
następujący:
Porządek obrad :
1. Opiniowanie projektów uchwał:
 PU 638/16 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016;
 PU 637/16 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta
Poznania.
2. Informacja dotycząca planów likwidacji nielegalnego magazynu odpadów
niebezpiecznych przy ul. Św. Michała.
3. Problem uciążliwości odorowej związanej z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów
w Suchym Lesie – omówienie dotychczasowych i planowanych działań
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski.
Ad. 3
Problem uciążliwości odorowej związanej z funkcjonowaniem Składowiska Odpadów w
Suchym Lesie – omówienie dotychczasowych i planowanych działań – przy współudziale
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król po kilkuminutowej przerwie wznowiła
posiedzenie witając przedstawicieli Urzędu Gminy Suchy Las oraz członków Komisji
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las. Przypomniała, że Komisja w
sprawie uciążliwości odorowej związanej z funkcjonowaniem Składowiska w Suchym Lesie
spotkała się na początku roku. Dodała, że pewne działania przez Spółkę zostały podjęte,
jednak cały czas docierają do Komisji sygnały, że efekty nie są zadawalające i dlatego też
chciałaby, aby przedstawiono dzisiaj, jakie działania w celu zminimalizowania tej
uciążliwości przez Zakład Zagospodarowania Opadów zostały podjęte i jakie działania są
jeszcze planowane.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka przedstawiła informacje na temat
Składowiska Odpadów w Suchym Lesie, jego działalności, lokalizacji oraz obiektów
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infrastruktury tam się znajdujących (szczegółowa prezentacja stanowi załącznik nr 6 do
protokołu).
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zaznaczając, że obecne na posiedzeniu osoby
mają szczegółową wiedzę na temat Składowiska poprosiła, aby skupiono się na podjętych i
planowanych działaniach w zakresie wyeliminowania uciążliwości odorowej.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka kontynuując przedstawiła
działania dot. zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko oraz
omówiła funkcjonowanie oczyszczalni odcieków, elektrociepłowni biogazowej oraz
biokompostowni.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król wskazała, że celem spotkania jest pozyskanie
informacji, jakie działania w zakresie likwidacji uciążliwości odorowej od poprzedniego
spotkania zostały przez Spółkę podjęte i dlatego też ponowiła prośbę, aby skupić się właśnie
na tym, co było robione, dlaczego podjęte kroki nie przyniosły rezultatów i jakie są dalsze
plany w tym zakresie.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że mieszkańcy mogą
zgłaszać informację o wystąpieniu uciążliwości złowonnej telefonicznej i pracownicy ZZO
weryfikują zgłoszenie poprzez dojazd we wskazane miejsce. Poinformowała ponadto, że w
2013 r. na terenie Składowiska przeprowadzono analizę uciążliwości złowonnej i wyniki tych
badań przedstawione były na spotkaniu z mieszkańcami gminy Suchy Las oraz wysłane do
Urzędu Gminy. Dodała, że wyniki porównano z normami holenderskimi „Standardy
zapachowej jakości powietrza” i wykazały one, że istnieje możliwość występowania
okresowo uciążliwości zapachowej związanej z pojawiającymi się skrajnie niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, które sprzyjają występowaniu podwyższonych stężeń
substancji złowonnych np. ruch mas powietrza w kierunku terenów zabudowy mieszkalnej,
„stagnacja mas powietrza” związana z warunkami barycznymi. Wskazała również, że wydana
została decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z którą Spółka została
zobowiązana do sporządzenia przeglądu ekologicznego Składowiska w zakresie emisji gazów
do powietrza, mogących powodować uciążliwość zapachową. Zaznaczyła, że w celu realizacji
tej decyzji w lipcu zorganizowane i założone zostały stanowiska pomiaru immisji, za pomocą
których prowadzono pomiary ciągłe (24-godzinne), a zebrane z tych stanowisk próby
zanieczyszczeń powietrza poddane zostaną chemicznemu badaniu jakościowo-ilościowemu.
Dodała, że opracowane zostaną także mapy rozprzestrzeniania się substancji odorowych.
Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Owsiannej dot. wyników prowadzonych badań
wskazała, że pobrane próbki obecnie są badane i po ich analizie opracowany zostanie
przegląd ekologiczny, który pod koniec października przekazany zostanie do Urzędu
Marszałkowskiego. Odpowiadając na kolejne pytanie radnej wskazała, że badania
przeprowadzane były przez firmę Salutis, firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i
która specjalizuje się w takich badaniach oraz posiada niezbędne certyfikaty do tego typu
badań.
Zwróciła także uwagę, że w tym samym czasie na zlecenie Urzędu Gminy Suchy Las na
terenie Składowiska prowadzone były przez Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) badania olfaktometryczne
emisji zapachowych powietrza. Zaznaczyła, że przedstawiciele Uniwersytetu mieli dostęp do
Składowiska 24 godziny na dobę. Przechodząc do kolejnych działań podjętych przez Spółkę
w celu zminimalizowania uciążliwości odorowej podała, że na kwaterze P-3 na przełomie
kwietnia i maja br. wykonano nowe dodatkowe studnie odgazowujące. Studnie te zostały
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podłączone rurociągami zbiorczymi do istniejącej na składowisku elektrociepłowni
biogazowej, w której pozyskany biogaz zostaje unieszkodliwiony i zamieniony na energię
elektryczną i cieplną. Ponadto wskazała, że powierzchnia kwatery dodatkowo przykryta
została warstwą ziemi, która zabezpiecza powierzchnię korony kwatery przed erozją wodną i
wietrzną, studnie zbiorcze odcieku zostały wyposażone w rurociągi ujęcia biogazu i przykryte
warstwą gliny i drewnianych zrębek oraz rozpoczęto procedurę przygotowania do
rekultywacji kwatery P-3 wraz z wykonaniem nowej instalacji odgazowania.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska odnosząc się do
rekultywacji kwatery P-3 podała, że do tej pory Spółka wskazywała, że nie posiada środków
na jej wykonanie i w związku z tym zapytała, czy prawdziwe są doniesienia medialne, że na
ten cel zabezpieczona została kwota w wysokości 5 mln zł? Zapytała także, czy kwota ta
byłaby w ogóle wystarczająca?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że eksploatacja
kwatery P-3 rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to cena odpadu nie zawierała jeszcze tzw.
funduszu rekultywacyjnego. Dodała, że dopiero od roku 2013 do ceny odpadu doliczany jest
koszt rekultywacji i od tego czasu środki z tego tytułu gromadzone są na rekultywacje.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska dopytała, czy to
oznacza, że Spółka ma w całości zabezpieczone fundusze na przeprowadzenie rekultywacji?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że nie potrafi
powiedzieć, ile zgromadzono środków na ten cel, jednak zapewniła, że od 2013 roku
fundusze są gromadzone.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska ponowiła
pytanie, czy zgromadzone fundusze są środkami wystarczającymi na przeprowadzenie całej
procedury rekultywacji kwatery? Zaznaczyła, że wiosną uzyskali informację, że pieniędzy na
ten cel Spółka nie posiada.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że nie uczestniczyła we
wcześniejszych spotkaniach, więc nie potrafi się odnieść do tej kwestii. Raz jeszcze
zapewniła, że taki fundusz rekultywacyjny jest, jednak nie zna jego wysokości, gdyż nie
skonsultowała tego z główną księgową Spółki.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska zapytała, czy
Miasto Poznań byłoby skłonne znaleźć w przyszłorocznym budżecie jakieś środki na
dofinansowanie tej rekultywacje, aby mogła ona zostać przeprowadzona w jak najkrótszym
czasie?
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu –
Anna Ankiewicz wskazała, że aby proces rekultywacji mógł się rozpocząć musi zostać
złożony wniosek w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego i w związku z tym zapytała,
kiedy taki wniosek zostanie złożony? Wyraziła także zdziwienie, że przedstawiciele Spółki
nie potrafią podać wielkości środków, które na rekultywację została zgromadzone. Ponadto
zapytała, czy przeprowadzone było postępowanie przetargowe na wyłonienie firmy, która
badała skład powietrza na Składowisku, gdyż jest to prawdopodobnie ta sama firma, która
przeprowadzała takie badania w 2013 roku, kiedy to również robiony był przegląd
ekologiczny?
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Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wyjaśniła, że w 2013 roku nie
był wykonywany przegląd ekologiczny i dodała, że prowadzone wtedy badania robione były
przez inną firmę, niż obecnie.
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska dopowiedziała, że pierwszy przegląd
ekologiczny został nałożony na Spółkę ustawą wiele lat temu i od tego czasu takowy przegląd
ponownie nie był wykonywany. Zaznaczyła, że dopiero decyzja wydana przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego nałożyła na Spółkę obowiązek sporządzenia przeglądu
ekologicznego.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka odpowiadając na pytanie dot.
postępowania przetargowego wskazała, że zamówienie nie przekraczało progu 30 tys. euro
więc nie było obowiązku korzystania z postępowania przetargowego. Dodała, że skorzystano
z procedury zapytania ofertowego i wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę. Odnosząc się do terminu złożenia wniosku o rekultywację do Urzędu
Marszałkowskiego wyjaśniła, że Spółka jest w trakcie wybierania wykonawcy koncepcji
rekultywacji kwatery i po jej wykonaniu takowy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
zostanie złożony. Dodała, że na przygotowanie tej koncepcji wykonawca będzie miał
4 miesiące.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las – Marcin Buliński potwierdził, że na zlecenie Gminy
Suchy Las prowadzone były badania emisji zapachowych i wskazał, że ostateczny raport z
tych badań przedstawiony zostanie Gminie do końca października. Odnosząc się do
oddziaływania emisji odorowej podał, że wiadomym jest, że źródłem tej emisji jest
niezamknięta kwatera. Podkreślił, że niestety od czasu posiedzenia Komisji na terenie
Składowiska sytuacja nie uległa poprawie, a podjęte działania nie przyniosły zamierzonego
efektu. Zaznaczył, że zasadniczą kwestią jest przeprowadzenie rekultywacji kwatery P-3 i
wskazał, że tematem pilnym do sprawdzenia jest kwestia dot. funduszu rekultywacyjnego,
który gromadzony jest od 2013 r., czy pieniądze na tym funduszu są.
Członek Komisji KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Krzysztof Pilas przypomniał, że na
posiedzeniu, które odbyło się na Składowisku Prezes Spółki podkreślał, że pieniędzy na
rekultywację kwatery nie ma. Zaznaczył, że wiemy, iż uciążliwości odorowe są i wiemy skąd
one pochodzą, więc aby problem ten rozwiązać kwaterę należy po prostu zamknąć. Wskazał,
że mieszkańcy są zdeterminowani i Spółka może się spodziewać z ich strony dalej idących
ruchów niż tylko blokowanie dojazdu do Składowiska. Wyraził także zdanie, że Spółka nie
ma pieniędzy na rekultywację tej kwatery.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka odnosząc się do terminu
przygotowania koncepcji wskazała, że po jej wykonaniu (w okresie 4 miesięcy) sama
rekultywacja od razu nie będzie prowadzona, gdyż musi zostać jeszcze rozpisany przetarg na
przygotowanie projektu i wykonanie rekultywacji. Dodała, że Spółka musi także pozyskać
wszystkie niezbędne decyzje.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zwracając się do Dyrektora Wydziału Budżetu
i Analiz zapytała o kwestię związaną ze środkami na rekultywację kwatery?
Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko wskazał, że zgodnie z jego wiedzą
rekultywacja tej kwatery ma być w połowie finansowana ze środków gromadzonego od
2013 r. funduszu rekultywacyjnego a w połowie ze środków Miasta Poznania. Podał także, że
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w poprzednich latach o zabezpieczanie takich środków wnioskował Wydział Gospodarki
Komunalnych i dodał, że z Wydziału wpłynął wniosek, aby zabezpieczyć na rok 2017 środki,
które zostaną przeznaczone na zakończenie rekultywacji. Zaznaczył, że łączna suma
nakładów Miasta na rekultywację miała wynosić ok. 5 mln zł, jednak dodał, że jest to
wydatek bieżący, co powoduje pewne trudności związane ze znalezienia źródła finansowania
i obecnie rozpatrują, czy wydatek ten nie mógłby zostać potraktowany jako wydatek
majątkowy.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – Wiesław Kalina uzupełniając
podał, że od 2013 r. Spółka może naliczać opłatę rekultywacyjną. Dodał, że kwatera P-3 do
roku 2013 zapełniona była w ok. 50% i dlatego też Miasto pokrywać będzie koszty
rekultywacji w połowie a pozostałą część kosztów pokryć musi Spółka z gromadzonych na
ten cel funduszy. Wskazał także, że w tym roku na ten cel Wydział ma zabezpieczone środki
w wysokości ok. 1,4 mln zł a na rok kolejny wnioskowali o kwotę ok. 4,9 mln zł, jednak
pewniejszą jest kwota 1,4 mln zł.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko dopowiedział, że problemem jest
zwiększenie w ramach wydatków bieżących kwoty 1,4 mln zł na 4,9 mln zł.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – Wiesław Kalina wskazał, że
poszukują źródła finansowania tej pozostałej kwoty i dodał, że z całą pewnością w przyszłym
roku na rekultywację tej kwatery będą mieli środki w wysokości ok. 2,8 mln zł.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zapytała, czy istnieje szansa, że w przyszłym
roku zapewnione zostaną wszystkie środki na ten cel?
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – Wiesław Kalina wyjaśnił, że w
ramach wydatków bieżących na ten cel mogą przeznaczyć wyłącznie kwotę w wysokości
1,4 mln zł, natomiast szukają możliwości potraktowania tego wydatku, jako wydatek
majątkowy.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko dodał, że Spółka musi im
odpowiedzieć, na ile mogliby potraktować to jako dokapitalizowanie, które zostałoby
przeznaczone na ten cel. Zaznaczył, że musza sprawdzić wiele różnych wątków, jednak
zapewnił, że w najbliższym czasie kwestie te zostaną rozstrzygnięte.
Radna Halina Owsianna wyraziła zdanie, że ma wrażenie, iż od styczniowego spotkania nic
w zakresie wyeliminowania problemu związanego z uciążliwością odorową się nie
wydarzyło. Wskazała, że zastanawia się także nad zasadnością poniesienia kosztów na
dodatkowe studnie odgazowujące, które nie przyniosły oczekiwanego efektu.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że w każdej kwaterze
odbywają się procesy, podczas których powstaje biogaz, który musi zostać odprowadzony.
Dodała, że właśnie w tym celu powstają studnie odgazowujące, które są podłączone
rurociągami zbiorczymi do istniejącej na składowisku elektrociepłowni biogazowej.
Radna Halina Owsianna zapytała, czy Spółka ma pewność, że te rurociągi są szczelne?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka zapewniła, że instalacja
odgazowująca jest szczelna. Dodała jednak, że nie ma możliwości, aby powstający na
kwaterach biogaz był w 100% odbierany.
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Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu – Tomasz
Sulejewski zapytał, czy kiedykolwiek pobierano próbki powietrza znad świeczki, w którą
wyposażona jest elektrociepłownia i poddano je badaniom?
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska wyjaśniła, że jeżeli mowa o pochodni
to załączy się ona wyłącznie w sytuacji, gdy jednocześnie wyłączone zostaną cztery agregaty.
Dodała, że takich sytuacji się nie odnotowuje, gdyż nawet podczas konserwacji i renowacji
tych agregatów prądotwórczych wyłącza się je pojedynczo. Zaznaczyła, że nie przypomina
sobie sytuacji, aby wszystkie agregaty na raz nie działały.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu – Tomasz
Sulejewski wskazał, że podczas każdego spalania wydzielają się jakieś spaliny, które muszą
gdzieś uchodzić i w związku z tym zapytał, czy elektrociepłownia kiedykolwiek była badana
pod tym kątem?
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska wskazała, że nie umie na to pytanie
odpowiedzieć, bo za badanie elektrociepłowni odpowiadał pracownik, który złożył
wypowiedzenie.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka zaznaczyła, że Spółka prowadzi
monitoring, który jest na nią nałożony przepisami prawa.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska wskazując, że
Spółka twierdzi, iż Składowisko jest szczelne oraz monitorowane zaprezentowała zdjęcia
wycieków, które wykonała objeżdżając teren Składowiska (zdjęcia stanowią załącznik nr 7
do protokołu). Zaznaczyła, że te ogromne kałuże śmierdzącej substancji, która jest
najprawdopodobniej wyciekiem ze Składowiska zlokalizowane były na drodze oddzielającym
Składowisko od poligonu, a więc w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Biedrusko".
Dodała, że zdjęcia te zostały przekazane do Urzędu Gminy, który przesłał je do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który w tej sprawie prowadzi
postępowanie wyjaśniające. Zapytała, co Spółka robi w tym zakresie, czy zaplanowano jakieś
uszczelnienia?
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska wyjaśniła, że kałuże te powstały na
skutek awarii elektrycznej pomp, które odpompowują odcieki.
Radna Halina Owsianna podkreśliła, że chwilę temu pytała, czy wszystko jest szczelne i
teraz okazuje się, że jednak tak nie jest. Dodała, że być może te wycieki są powodem, że w
tym czasie były takie uciążliwości odorowe.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że pani radna pytała o
instalacje odgazowującą, która jak podała wcześniej jest szczelna. Zaznaczyła, że każda
instalacja może ulec awarii i właśnie z taką mieli do czynienia w przypadku pomp
odpompowujących odcieki.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego im. Wojciecha Bogusławskiego – Adam
Urbański wskazał, że reprezentuje mieszkańców Moraska, które jest częścią Miasta
Poznania. Dodał, że mieszkańcy są już zrezygnowani i nie mają już sił i chcieliby wiedzieć,
do kogo mają się zwrócić o pomoc w tej sprawie.
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Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król wskazała, że w tej sprawie można się zwracać
do Rady Miasta i Komisji Ochrony Środowiska, która kwestią uciążliwości odorowych
zajmuje się już od dłuższego czasu.
Członek Komisji KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Krzysztof Pilas zapytał, czy kwatera
P-3 była wykonywana zgodnie z jakimkolwiek projektem, czy to była zwykła partyzantka?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wyjaśniła, że kwatera została
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisami i na jej realizację zostały uzyskane
niezbędne decyzje.
Członek Komisji KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Krzysztof Pilas dopytał, dlaczego
projekt kwatery nie przewidywał dodatkowych studni odgazowujących, które w ostatnim
czasie zostały wykonane?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że studnie
odgazowujące wykonywane są w trakcie użytkowania kwatery. Dodała, że w miarę wzrostu
ilości odpadów studnie te są podnoszone a w momencie, gdy kwatera zostaje zamknięta i w
trakcie rekultywacji odwiercane są nowe studnie.
Członek Komisji KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Krzysztof Pilas zapytał, czy projekt
przewidywał te dodatkowe studnie?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że na obszarze ok.
90% kwatery nie jest już prowadzona eksploatacja i dlatego też zostały wykonane dodatkowe
studnie odgazowujące. Wyjaśniła, że na wykonanie tych dodatkowych studni nie był
wykonany projekt, gdyż to były działania eksploatacyjne Spółki.
Członek Komisji KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Wojciech Korytowski wskazał, że
najistotniejszą kwestią jest zniwelowanie tej uciążliwości odorowej związanej z działalnością
Składowiska. Zaznaczył, że skupiłby się na tym, jak Miasto Poznań planuje rekultywację tej
kwatery. Dodał, że otrzymaliśmy dziś informację, że Miasto planuje na ten cel przeznaczyć
pewne środki, jednak nadal nie wiemy, czy Spółka ma środki na pokrycie drugiej połowy
kosztów rekultywacji. Poprosił o konkretną informację, czy środki na rekultywację tej
kwatery były przez Spółkę od 2013 r. gromadzone i jaka jest wielkość tego funduszu.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że środki na funduszu
rekultywacyjnym były gromadzone, jednak nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest to
kwota.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zwróciła się z prośbą, aby informacja na temat
wysokości zgromadzonych środków na rekultywację kwatery została przez Spółkę do
radnych jak najszybciej przesłana.
Zastępca Wójta Gminy Suchy Las – Marcin Buliński wskazał, że informacja o wielkości
funduszu na rekultywację kwatery jest informacją zasadniczą. Dodał, że jego zdaniem Miasto
nie powinno finansować tej rekultywacji w połowie, gdyż tak naprawdę Spółka powinna
zrekultywować tę kwaterę w 100% z funduszu. Podkreślił, że w bardzo łatwy sposób można

7

wyliczyć, ile ten fundusz powinien wynosić biorąc pod uwagę ilość złożonych odpadów na
kwaterę oraz wysokość pobieranej opłaty rekultywacyjnej.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że na kwaterze
złożonych zostało ok. 250 000 ton odpadów.
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – Wiesław Kalina wyjaśnił, że
Spółka mogła odpisać na fundusz rekultywacyjny opłaty dla 125 tys. ton odpadów.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska zapytała, czy
Spółka jest w stanie określić przybliżony, ale realny termin zakończenia procedury
rekultywacji kwatery?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka podała, że koncepcja ma być
wykonana w ciągu 4 miesięcy, następnie musi być rozpisany przetarg na wykonanie projektu
i wykonanie rekultywacji i zakładają, że cała procedura przetargowa potrwa 1,5-2 miesięcy.
Szacują, że pozyskanie wszystkich decyzji, wykonanie projektu i wykonanie prac
rekultywacyjnych trwać będzie 12-18 miesięcy w zależności od tego, jak szybko uzyskają
decyzje.
Pan Krzysztof Rysiukiewicz wskazał, że koncentrujemy się na rekultywacji kwatery, jednak
jego doświadczenia pokazują, że rekultywacja może ograniczyć odory, lecz nie rozwiązuje
sprawy ostatecznie. Zaznaczył, że ta kwatera działa już 6 lat i obecnie dolne warstwy
przechodzą w najbardziej intensywny proces tworzenia biogazu i metanu, który jest głównym
emiterem tych zapachów. Zaznaczył, że może się okazać, że kwatera nie jest głównym
źródłem odoru, a jednym z elementów i trzeba Składowisko rozpatrywać jako całość. Zwrócił
także uwagę, że może się okazać, że wzrost ilości biogazu powoduje, że instalacja nie była go
w stanie przejąć. Podkreślił, że pytaniem jest, czy Składowisko ma zbiornik metanu i czy jest
on w stanie przejąć nadmiar tego biogazu, czy jest to w jakiś sposób badane i kontrolowane?
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska zapytała, od
czego zatem należałoby zacząć?
Pan Krzysztof Rysiukiewicz wskazał, że technika w chwili obecnej jest tak rozwinięta, że
jesteśmy w stanie za pomocą kamer termowizyjnych zbadać, gdzie dochodzi do emisji. Podał,
że należy zwrócić także uwagę na odcieki, które są najbardziej smrodliwymi esencjami.
Zaznaczył, że rekultywacja może być przeprowadzona, jednak trzeba być pewnym, iż to
właśnie kwatera stanowi główne źródło uciążliwości odorowych.
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska zaznaczyła, że podczas rekultywacji
niezbędne jest wykonanie nowej instalacji odgazowującej i sposób, w jaki zostanie to
zrobione będzie określać specjalista. Dodała, że jeżeli przedmówca dysponuje taką fachową
wiedzą to zapraszają na spotkanie z Prezesami Spółki w celu przedstawienia możliwych
rozwiązań. Podkreśliła, że rekultywacji musi zostać wykonana i musza się na to znaleźć
pieniądze. Zapewniła, że fundusz rekultywacyjny był naliczany, jednak również nie jest w
stanie powiedzieć, jak kwota została odłożona. Wskazała, że przekaże Prezesowi prośbę o
udzielenie informacji na temat wysokości tych środków, ale poprosiła także, aby takie
oficjalne zapytanie w tym temacie do Spółki wysłać.
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Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zaproponowała, aby zbliżać się do końca
dyskusji, gdyż poruszane wątki zaczynają się powtarzać. Zaznaczyła, że widać, że jest wola
współpracy i w planach jest przeprowadzenie rekultywacji tej kwatery. Ponowiła prośbę, aby
przesłać radnym informację o wysokości środków zgromadzonych na rekultywację.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska zaapelowała,
aby pewne procedury, jeśli tylko będzie to możliwe, prowadzić równolegle. Zapytała także,
jak długo będzie trwał rozruch próbny biokompostowni?
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wskazała, że Prezesi obecnie
prowadzą rozmowy z wykonawcami na temat zakończenia rozruchów i być może potrwają
one jeszcze pół roku. Zaznaczyła, że nie przewidują przerwy pomiędzy rozruchem próbnym a
rozpoczęciem normalnego funkcjonowania biokompostowni.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego im. Wojciecha Bogusławskiego – Dariusz
Jagodziński odnosząc się do obietnicy złożonej przez Prezesa zapytał, kiedy zostanie
usunięty szlaban na przedłużeniu drogi Krakowiaków i Górali, która z Moraska prowadzi
wprost do miejsca, w którym urodził i wychował się ojciec Teatru Polskiego Wojciech
Bogusławski?
Przedstawicielka Spółki ZZO – Patrycja Kalewska zapewniła, że kwestia ta zostanie
zweryfikowana. Zaznaczyła, że za szlabanem nie ma wyznaczonej drogi i był przypadek, że
przejeżdżający tamtędy samochód zwrócił się do Spółki z roszczeniem, gdyż wjeżdżając w
dziurę uszkodził sobie koło. Podkreśliła, że szlaban ten stanowi pewne zabezpieczenie
interesu Spółki.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król zaproponowała, aby z problemem tym zwrócić
się do Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej.
Podkreśliła, że są plany, aby w przeciągu ok. dwóch lat rekultywację kwatery przeprowadzić i
Miasto pokryje część kosztów tej procedury, więc wydaje się, że wszystko zmierza w dobrą
stronę.
Przewodnicząca KKiOŚ Rady Gminy Suchy Las – Agnieszka Targońska poprosiła o
ustosunkowanie się do jej wniosku, aby pewne procedury prowadzić jednocześnie.
Dyrektor ds. technicznych Spółki ZZO – Iwona Ładecka wyjaśniła, że najpierw
opracowana musi zostać koncepcja, aby wniosek o zamknięcie kwatery nie był z nią
sprzeczny.
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu –
Anna Ankiewicz poinformowała, że mieszkańcy Suchego Lasu nie będą czekać kolejnych
dwóch lat i obecnie przygotowywany jest wniosek do prokuratury o naruszenie dóbr
osobistych.
Przewodnicząca KOŚiZM – Dominika Król wskazała, że Komisja Rewizyjna prowadzić
będzie kontrolę dot. działalności Spółki i Komisja Ochrony Środowiska będzie chciała się
przyłączyć do tego posiedzenia i wspólnie pojechać na Składowisko Odpadów. Następnie
podziękowała za wszystkie głosy w sprawie i zamknęła ten punkt porządku obrad.
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