Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Suchy Las, z dnia 25.06.2018 r., godz. 8:30

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Ustalenie terminu kolejnych posiedzeń Komisji.
Rozmowa z Sołtysem wsi Chludowo o problemach komunalnych i ochronie
środowiska w Chludowie.
7. Wizytacja PSZOK w Chludowie.
8. Wizytacja oczyszczalni ścieków AQUANET w Chludowie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska A. Targońska otworzyła
posiedzenie Komisji w dniu 25.06.2018 r. o godzinie 8:45 witając gości oraz członków Komisji.
W posiedzeniu brali udział: Sołtys wsi Chludowo p. H. Gramsch, Radny Z. Hącia, Wójt M.
Buliński, Prezes ZGK J. Świerkowski oraz Przedstawiciele AQUANET w Chludowie.
Następnie Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności – 5 radnych obecnych, 1 radny nieobecny (w trakcie posiedzenia przybyła
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach)
Komisja jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęła porządek posiedzenia.
Komisja rozpoczęła posiedzenie w świetlicy wiejskiej w Chludowie.
Komisja przystąpiła do ustalenia terminu następnego posiedzenia.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poinformowała członków Komisji o wielu zadaniach
w programie na 2018 r., a ze względu na kończącą się kadencję Rady, wymaga to większego
nakładu pracy Komisji. Przewodnicząca KKiOŚ zaproponowała posiedzenie komisji na 5 lipca.
Przewodnicząca KKiOŚ poinformowała zebranych, iż Komisja odbędzie spotkanie z ZZO,
kolejne w Złotkowie lub Jelonku, spotkanie w nowej siedzibie ZGK, następne na Łysym
Młynie oraz w Złotnikach-Wsi lub Osiedlu Grzybowym.
Problemy komunalne i ochrony środowiska Chludowa.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska oddała głos p. Sołtys Halinie Gramsch.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała, że Chludowo nie ma problemów
komunalnych. Sołtys wskazała, że jedynym problemem jest wiata rowerowa w Chludowie,
która jest siedliskiem rozpusty i pijaństwa.
Radny G. Rewers poinformował, że wiata jest zlokalizowana nad stawkiem.
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Sołtys Chludowa H. Gramsch dodała, że mieszkańcy cały czas dzwonią, informują o hałasie
i bałaganie wokół wiaty. Sołtys zwróciła uwagę na akty wandalizmu – okoliczne domy zostały
obrzucone jajkami.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że należałoby poinformować służby mundurowe.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że p. Sołtys sugeruje usunięcie wiaty.
Sołtys Chludowa H. Gramsch potwierdziła stwierdzenie p. Przewodniczącej KKiOŚ. Sołtys
poinformowała, że wiatę stawiało stowarzyszenie LIDER, które już nie funkcjonuje. Sołtys
wskazała na problem na rynku w Chludowie, gdzie Gmina przejęła kawałek gruntu, na którym
jest lokalne wysypisko.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o przeznaczenie gruntu.
Sołtys Chludowa H. Gramsch stwierdziła, że można na ten teren przenieść wiatę.
Radny Z. Hącia stwierdził, że wiata została postawiona bez namysłu, a przeniesienie jej na
rynek będzie logicznym uzasadnieniem, gdyż w tym miejscu przebiega szlak rowerowy.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy jest to wiata ze ścianami.
Radny Z. Hącia odpowiedział, że są dwie zamknięte ściany i dwie otwarte.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy jest to wiata przeznaczona na trzymanie
rowerów, czy jest to miejsce do siedzenia.
Sołtys Chludowa H. Gramsch odpowiedziała, że jest to miejsce do siedzenia, znajdują się tam
dwie ławy i stół. Sołtys zasugerowała, by przenieść wiatę w inne miejsce, jednak nie jest pewna
czy od powstania wiaty minęło już 5 lat.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym odbędzie się
zebranie członków dawnego LIDER-a i w imieniu p. Sołtys dowie się, czy jest możliwe
przeniesienie wiaty w inne miejsce.
Wójt M. Buliński stwierdził, że prawdopodobnie można wiatę przenieść, gdyż zadanie było
wykonane bodajże w 2013 r.
Radny G. Rewers stwierdził, że przeniesienie wiaty, to jedynie podrzucenie problemu w inne
miejsce.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że można by usunąć całą ścianę z wiaty,
gdyż wtedy przy braku ścian młodzież byłaby na widoku.
Radny Z. Hącia poinformował Komisję, że nad stawkiem jest miejsce, gdzie młodzież rozpala
ogniska, nie wyrzucają śmieci i robią wiele hałasu.
Radny K. Pilas stwierdził, że młodzież powinna zostać zdyscyplinowana. Radny dodał, że
można wykorzystać w tym celu służby mundurowe Gminy.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała, że takie sytuacje są zgłaszane i dzielnicowy
informuje, że robi co może, jednak nie możne cały czas patrolować stawu.
Radny G. Rewers stwierdził, że bez wiaty skończą się problemy.
Radny P. Tyrka stwierdził, że przenosząc wiatę problem nie zniknie, zostanie przeniesiony w
inne miejsce.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy młodzież zbiera się również przy stawie
i przy kościele, gdzie znajduje się rudera.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że niedługo budynek zostanie rozebrany, jest to
prywatna nieruchomość i zostanie wyburzona. Prezes dodał, że w danym miejscu również
zbierała się młodzież.
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Radny K. Pilas zwrócił uwagę zebranych na problem komunalny związany z przedszkolem w
Chludowie. Radny dodał, że Komisja Społeczna wiele razy poruszała ten temat, jednak nie
został on kontynuowany. Radny poinformował zebranych o źle zaprojektowanym odpływie
wody w budynku przedszkola, gdyż rynny wyprowadzają wodę na trawnik na placu zabaw
przez co przy dużych ulewach plac jest zalewany. W kolejności Radny wspomniał o salach w
przedszkolu, w których temperatura w ciepłe dni przekracza 30 stopni. Radny stwierdził, że
przy takiej temperaturze przedszkole powinno być zamknięte, bo grozi to uszczerbkiem na
zdrowiu dzieci. Radny dodał, że opiekunowie w przedszkolu starają się jak mogą, by przysłonić
okna, jednak potrzeba rolet, by zapewnić komfort dzieciom.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że sprawa jest poruszana od 4 lat.
Przewodnicząca KKiOŚ dodała, że pomysłem na ochłodzenie budynku jest przemalowanie
dachu na biało, przez co promienie słońca są odbijane.
Radny Z. Hącia stwierdził, nachylenie gruntu od ulicy Szkolnej do ulicy Kościelnej powoduje
zagłębienie, na którym zlokalizowane jest przedszkole, co jest przyczyną problemu zbierania
się wody.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy znajduje się tam drenaż, który odbiera
wodę. Przewodnicząca KKiOŚ spytała również, czy budynek posiada podpiwniczenie.
Radny Z. Hącia odpowiedział, że budynek nie ma podpiwniczenia. Radny dodał, że nie ma
bariery, która zatrzymywałaby wodę.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiadając na pytanie p. Przewodniczącej stwierdził, że tereny
są drenowane, ale przy intensywnym deszczu powierzchniowy spływ zawsze będzie
następował. Prezes ZGK dodał, że opaska musi mieć odprowadzenie, gdyż rynny
doprowadzone są do rowu bez odpływu. Prezes ZGK stwierdził, że jest możliwość podłączenia
się do rury od budynku szkoły, która przechodzi przez działkę sąsiednią.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy w Chludowie będzie prowadzony żłobek.
Sołtys Chludowa H. Gramsch odpowiedziała, że utworzono prywatny żłobek.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy przy ulicy Rynek zamontowane zostały
lampy.
Sołtys Chludowa H. Gramsch odpowiedziała, że nie ma lamp. Sołtys dodała, że nawet nie
został wykonany projekt.
Radny Z. Hącia poinformował zebranych, że w omawianym miejscu był punkt składowy
materiałów przy budowie kanalizacji, jednak teren po wykonaniu prac nie został
zrekultywowany. Firma, która wykonała inwestycję nie zostawiła terenu uporządkowanego.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała, że pojawił się inwestor, który wykonałby
pracę, jednak Referat Komunalny nie posiadał środków.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że jeżeli inwestycja jest w dalszym ciągu
na gwarancji, to należy zwrócić się do inwestora o wywiązanie się z umowy i uporządkowanie
terenu.
Sołtys Chludowa H. Gramsch stwierdziła, że inwestycja przypadała na lata 2012-2013 i
gwarancja się zakończyła.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy jest to teren dostępny dla mieszkańców.
Sołtys Chludowa H. Gramsch odpowiedziała, że jest to plac, na którym odbywają się imprezy
sołeckie, a podczas budowy kanalizacji składowano tam materiały budowlane.
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Radny Z. Hącia poinformował zebranych o budowie przesypowni nawozów naturalnych przy
ul. Poznańskiej w Chludowie.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że nowa chlewnia ma być budowana powyżej
przesypowni.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała zebranych, że nie ma dokumentów
informujących o wszczęciu postępowania. Sołtys wyraziła swoje zaniepokojenie sprawą, gdyż
nie wie, jakie informacje przekazywać mieszkańcom.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że są przygotowywane dokumenty i wydawane
są warunki zabudowy, a ZGK dostało informację, by odnieść się do sprawy ze względu na
ujęcie wody, które znajduje się w pobliżu.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o opinię Prezesa Świerkowskiego odnośnie
pomysłu utworzenia nowej chlewni.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma wyrobionej opinii.
Prezes Świerkowski zwrócił ponownie uwagę, że należy uwzględnić fakt, że gmina sąsiaduje z
ujęciem wody.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o lokalizację planowanej chlewni.
Radny Z. Hącia odpowiedział, że jest to teren blisko ujęcia wody, na końcu ul. Poznańskiej w
kierunku Poznania.
Radny G. Rewers dodał, że jest to działka położona bardzo blisko Golęczewa.
Radny P. Tyrka spytał o czas funkcjonowania chlewni.
Prezes ZGK J. Świerkowski nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Prezes ZGK dodał, że
ujęciem wody zarządza AQUANET.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, ile sztuk świń ma być przetrzymywanych w
chlewni.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo. Prezes
ZGK podkreślił, że nie odniósł się jeszcze do tego projektu, gdyż nie uzyskał stosownych
dokumentów.
Sołtys Chludowa H. Gramsch wyraziła swoje zaniepokojenie i oburzenie. Sołtys twierdzi, że
gmina powinna mieć alternatywne ujęcie wody, gdyby nastąpiła awaria.
Radny P. Tyrka poinformował zebranych, że alternatywne ujęcie wody znajduje się w
Zielątkowie.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że ma być budowana magistrala wodna dla miasta
Poznania i okolicznych gmin.
Sołtys Chludowa H. Gramsch spytała, co w sytuacji, gdy nastąpi awaria i w gminie nie będzie
wody.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że wtedy AQUANET jest zobowiązany do
zaopatrzenia gminę w wodę.
Wójt M. Buliński poinformował zebranych, że w przypadku awarii AQUANET przywozi
wodę do danej miejscowości cysternami i mieszkańcy zaopatrują się w wodę.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że na poprzednich posiedzeniach sprawa
była już przez Komisję omawiana.
Wójt M. Buliński poinformował zebranych, że parametry, które zostały zawarte w uchwale
odnoszą się do warunków technicznych przygotowania urządzeń, które są w stanie
przygotować wodę na min 0,5 m2. Wójt wyjaśnił, że w trakcie awarii AQUANET transportuje
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wodę bezpośrednio do mieszkańców beczkami, a zapis 0,5 m2 odnosi się wyłącznie do spraw
technicznych. Wójt dodał, że budowa magistrali, która ma powstać za parę lat, natrafi na duży
problem - magistrala będzie przecinać się z węzłem transportowym, dlatego prace będą dłużej
trwały.
Sołtys Chludowa H. Gramsch wyraziła swoje zaniepokojenie budową chlewni, z której unosić
się będzie odór.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że Chludowo jest wsią rolniczą, w której cały czas
rolnicy są, dlatego budowa chlewni nie jest nadzwyczajnym zjawiskiem na terenie rolniczym.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o reakcję mieszkańców na temat budowy
chlewni.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała, że mieszkańcy Chludowa jeszcze nie wiedzą
o budowie chlewni.
Wójt M. Buliński stwierdził, że będzie to zapewne lokalna chlewnia z małą liczbą sztuk i
najprawdopodobniej właściciel nie będzie potrzebował specjalnych pozwoleń na prowadzenie
chlewni.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o odległość działki pod chlewnię od
okolicznej zabudowy mieszkaniowej.
Radny G. Rewers odpowiedział, że będzie to odległość 300-400 metrów.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że dana działka jest ogromna i nie jest przesądzone,
w którym miejscu na działce zlokalizowany będzie budynek.
Radny Z. Hącia poinformował zebranych o budowie hali produkcyjnej nawozów. Inwestor
zaczął utwardzać drogę, a Referat BI poinformował radnego, że nie ma pozwolenia na budowę
takiej inwestycji. Interwencja urzędników spowodowała uzyskanie informacji odnośnie
pozwolenia na budowę, które zostało wydane 13 marca 2018 r. Radny podkreślił, że wszystkie
pozwolenia na budowę z Powiatu dostarczono do gminy oprócz tego. Radny dodał, że przez
poprzedni tydzień urzędnicy z gminy prowadzili działania, by uzyskać z Powiatu to
pozwolenie. Radny poinformował zebranych, że z pozwolenia wynika, że budowana jest
przesypownia nawozów naturalnych, zatrudniać będzie 5 pracowników. Radny podkreślił, że
problem dotyczy kwestii nie poinformowania urzędu o takiej inwestycji i wątpliwym jest, czy
inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko.
Wójt M. Buliński poinformował zebranych, że gdyby była opinia środowiskowa, to musiałaby
być przygotowana przez gminę, co nie zostało zrobione ze względu na brak informacji o takiej
inwestycji.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy inwestor może prowadzić roboty
budowlane wyłącznie na pozwoleniu na budowę z Powiatu, bez wiedzy gminy.
Wójt M. Buliński odpowiedział, że jeśli decyzja środowiskowa dla tej inwestycji była
wymagana to inwestor nie powinien tego budować, bo gmina takiej opinii środowiskowej nie
wydała.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że jeżeli w przesypowni będą
produkowane różne nawozy typu zwierzęcego, to pojawi się odór w miejscowości.
Radny Z. Hącia stwierdził, że ważnym jest fakt, że gmina nie miała pojęcia o takiej inwestycji,
a przecież należy powiadomić mieszkańców. Radny dodał, że inwestor doprowadził do działki
drogę.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że dla tego terenu nie ma miejscowego planu.
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Sołtys Chludowa H. Gramsch stwierdziła, że na tym obszarze jest uchwalony miejscowy plan.
Radny Z. Hącia podkreślił, że najprawdopodobniej miejscowy plan dopuszcza prowadzenie
działalności usługowej.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy w planie była zaznaczona droga, skoro
inwestor ją wykonał.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że inwestor na swoje użytkowanie wybudował drogę
wewnętrzną. Prezes ZGK dodał, że jeśli dla terenu jest plan, to inwestor wystąpił o pozwolenie
na budowę do starostwa, a w takiej sytuacji gmina nie musi wiedzieć.
Sołtys Chludowa H. Gramsch wyraziła swoją obawę ze względu na brak poinformowania
mieszkańców o takiej inwestycji w Chludowie.
Wójt M. Buliński poprosił o wyjaśnienie.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała zebranych, że zawsze gdy jest prowadzona
inwestycja w miejscowości z decyzją środowiskową, jest ona wywieszana na tablicy, gdzie
mieszkańcy mogą się z daną sprawą zapoznać. W tym przypadku takiej informacji nie było i
należy uspokoić mieszkańców, którzy nie wiedzą, co dzieje się w miejscowości.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poruszyła kwestię budowy wieży przy ulicy
Poznańskiej w Chludowie.
Sołtys Chludowa H. Gramsch odpowiedziała, że wieża została odsunięta od Chludowa w
stronę Złotkowa.
Radny G. Rewers odpowiedział, że sołectwo Złotkowo walczy z przesunięciem lokalizacji
budowy wieży, którą zamierza się wybudować przy nieczynnym ewangelickim cmentarzu.
Wójt M. Buliński poinformował, że urząd wydał negatywną decyzję w sprawie lokalizacji
wieży telekomunikacyjnej na terenie Chludowa i Złotkowa. Wójt dodał, że prawdopodobne
jest, iż inwestor odwoła się od decyzji.
Radny G. Rewers poinformował zebranych, że Sołtys wsi Złotkowo wskazał dwie lokalizacje,
gdzie budowa wieży nikomu by nie przeszkadzała.
Wójt M. Buliński stwierdził, że jest w gminie strefa aktywizacji gospodarczej i należałoby
wykonać taką inwestycję na tym obszarze, a nie w strefach rolnych, gdzie znajdują się grunty
orne klasy III.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię utwardzania dróg we wsi Chludowo. Radny stwierdził, że
na odcinku ulic Łagiewnicka – Maniecka, drogi zostały utwardzone tłuczniem, który jest dosyć
ostry. Radny podkreślił, że należałoby cos z tym zrobić, by tłuczeń nie doprowadził do
nieszczęśliwego wypadku. Radny stwierdził, że bardzo dobrze, że droga jest utwardzona, tylko
w niektórych momentach staje się niebezpieczna zarówno dla kierowców, rowerzystów i
pieszych.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poruszyła kwestię zabytków w Chludowie.
Przewodnicząca KKiOŚ spytała, czy ukończono remont kościoła w Chludowie.
Radny Z. Hącia odpowiedział, że jak najbardziej remont został ukończony. Radny podkreślił,
że należałoby się pochylić nad sprawą parku, gdyż jest to park zabytkowy, szczególnie
należałoby zadbać o miejsce groty, która jest pozostałością po parku angielskim. Radny
poinformował zebranych, że grota od środka była wyłożona koralowcem, który uległ
zniszczeniu i należałoby to wyremontować. Radny stwierdził, że najprawdopodobniej
należałoby zgłosić wniosek o renowacje. Radny dodał, że zajmie się sprawą.
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Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poinformowała, że Komisja powinna zastanowić się
nad odbyciem posiedzenia wraz z właścicielami wszystkich zabytków w gminie.
Radny Z. Hącia stwierdził, że część zabudowy pokolonizacyjnej w Chludowie powinna
podlegać ochronie. Radny przedstawił zebranym historię wsi Chludowo.
Radny K. Pilas spytał o to, jaką funkcję pełniła w czasie wojny świetlica wiejska, w której
odbywa się komisja.
Radny Z. Hącia poinformował, że w budynku funkcjonowała szkoła i poczta.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała zebranych o piśmie z gminy, do którego musi
się ustosunkować jako sołtys wsi. Pismo dotyczy wychowania w trzeźwości, sprzedaży
alkoholu na terenie gminy. Sołtys Chludowa poprosiła zebranych o opinię odnośnie tematyki
poruszanej w piśmie.
Radny K. Pilas stwierdził, że te kwestie powinien regulować rynek, a nie sztuczne twory.
Radny podkreślił, że zgadza się, by w bliskiej odległości od szkół czy kościołów alkoholu nie
sprzedawano, jednak takie sprawy powinien regulować rynek.
Radny Z. Hącia stwierdził, że przez te sztuczne ograniczenia wsie w gminie się rozwijają,
natomiast ograniczenia uniemożliwiają rozwój. Radny stwierdził, że w miejscowościach są
potrzebne sklepy.
Radny P. Tyrka stwierdził, że to rynek musi określić, czy jest potrzeby sklep w danym
miejscu.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że osobiście by nie chciała w pobliżu
swojego miejsca zamieszkania mieć lokalu sprzedającego alkohol.
Radny K. Pilas stwierdził, że jedynym miejscem problemowym, gdzie zbiera się margines
społeczny spożywający alkohol, jest zatoczka autobusowa w Suchym Lesie przy Żabce.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że osobiście nie zwiększałaby liczby
sklepów w gminie. Przewodnicząca KKiOŚ stwierdziła, że należy uczyć kultury dobrego picia,
a tworzenie miejsc do spożywania alkoholu nie jest dobrą ideą.
Radny K. Pilas stwierdził, że w tej sprawie duża rola spoczywa na Straży Gminnej, która
powinna zajmować się takimi sprawami w gminie i to oni powinni dyscyplinować ludzi.
Wójt M. Buliński stwierdził, że Straż Gmina dyscyplinuje mieszkańców spożywających
alkohol w miejscach publicznych za pomocą mandatów.
Radny Z. Hącia poruszył kwestię budowy chodnika na ulicy Kościelnej do skrzyżowania z
ulicą Polną. Projekt chodnika za parkiem będzie realizowany, gdyż został uchwalony
miejscowy plan, który powoduje, że gmina nie będzie miała problemu z wykupami gruntów
pod chodnik. Radny poinformował zebranych o problemie doświetlenia ulicy Strumykowej lampy przy drodze są bardzo rzadko rozstawione. Radny dodał, że w ubiegłym roku został
stworzony projekt oraz dokonano wykupu terenów, więc najwyższa pora na dokończenie
inwestycji. Radny spytał o kwestię sprzątania przystanków autobusowych, o to kto powinien je
sprzątać. Radny podkreślił, że przy szkole notorycznie są zapełnione kosze, a niektóre są
zepsute i cała zawartość ląduje na ziemi. Radny podkreślił, że ostatnio przystanki były myte,
jednak należy częściej je sprzątać. Radny poinformował, również o śmieciach przy budynku
starego baru, które również należałoby posprzątać.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że utrzymanie przystanków w czystości ma
zapisane w regulaminie ZGK. Zgodnie z tym regulaminem sprzątane są przystanki raz w
tygodniu w piątki. Prezes ZGK podkreślił, że są miejsca w gminie, gdzie pracownicy ZGK są
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częściej niż raz w tygodniu tam, gdzie jest duży ruch ludzi. Prezes ZGK poinformował
zebranych, że 3-4 razy w roku - co kwartał, myte są wiaty na przystankach autobusowych.
Prezes ZGK stwierdził, że kosze na przystankach mają złą konstrukcję i są bardzo
problematyczne, jednak zostały zakupione z przystankami dlatego nie można ich wymienić.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że w takim wypadku należy przeznaczyć
pieniądze osiedlowe na zakup nowych śmietników.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że te kosze, które są zamontowane i tak są większe
niż normalne. Prezes ZGK stwierdził, że rzeczywiście należy je częściej sprzątać, jednak to
wymaga zapisu w Regulaminie ZGK. Prezes ZGK dodał, że wiat rowerowych ZGK nie sprząta,
gdyż nie ma tego zapisanego w regulaminie ZGK. Prezes ZGK stwierdził, że są dwie
możliwości rozwiązania problemu - zamontowanie większych koszy albo zwiększenie
częstotliwości ich sprzątania.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy ZGK sprząta również na zgłoszenie.
Przewodnicząca KKiOŚ spytała o częstotliwość sprzątania skweru na ulicy Powstańców
Wielkopolskich w Suchym Lesie.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że owszem ZGK sprząta na zgłoszenia np. ciąg
K11. Prezes ZGK odpowiedział, że plac zabaw jest sprzątany raz w tygodniu w piątki. Prezes
ZGK stwierdził, że należałoby na placu zamontować więcej koszy na śmieci.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że należałoby do regulaminu ZGK dodać
zadanie mycia wiat.
Wójt M. Buliński stwierdził, że w takim wypadku należałoby zwiększyć budżet dla ZGK.
Prezes ZGK J. Świerkowski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Z. Hąci stwierdził, że ma
świadomość iż są miejsca, które należy sprzątać, jednak do tego potrzeba środków.
Sołtys Chludowa H. Gramsch poinformowała, że słupy ogłoszeniowe w Chludowie są
zaniedbane i przy większych opadach czy wietrze plakaty są zrywane i śmiecą chodniki. Sołtys
Chludowa stwierdziła, że tymi słupami zajmuje się urzędnik z gminy.
Wójt M. Buliński stwierdził, że owszem słupami ogłoszeniowymi zajmuje się urząd, jednak
ze względu na dużą częstotliwość zmiany plakatów i informacji na nim zawartych, ciężko jest
utrzymać słupy w porządku. Wójt podkreślił, że parę razy do roku słupy są myte.
Radny Z. Hącia zwrócił uwagę na brak zamiatania chodników oraz koszenia zielska przy
chodnikach i przy rowach.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że będą zatrudnione dodatkowe osoby na umowę
zlecenie, które zajmą się sprzątaniem omawianych spraw.
Radny K. Pilas spytał o środek, którym są pryskane chwasty.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że ZGK nie stosuje środków i rośliny nie są
pryskane, gdyż niektórzy mieszkańcy różnie na to patrzą, dlatego chwasty są jednie koszone.
Radny Z. Hącia stwierdził, że należy zamontować więcej śmietników na psie odchody, gdyż
mieszkańcy nie sprzątają po swoich pupilach.
Następnie Komisja udała się na PSZOK ZGK Chludowo znajdujący się na ul. Golęczewskiej
w Chludowie.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował zebranych, że na składowisku zbierane są
materiały, na które ZGK uzyskało pozwolenie.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poprosiła o przedstawienie procedury odbierania
odpadów od mieszkańców.
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Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że mieszkaniec przyjeżdża na PSZOK, podchodzi
do niego pracownik i pomaga wyładować odpady.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował zebranych o pomyśle modernizacji PSZOK zakupieniu nowej rampy najazdowej, która zlokalizowana by była przy wjeździe na
składowisko. Prezes ZGK dodał, że pozwoliłoby to na ważenie pojazdów o dużych gabarytach,
które przywożą odpady. Prezes ZGK podkreślił, że oprócz indywidualnego dowozu odpadów
przez mieszkańców ZGK, świadczy usługi wywozu odpadów o dużych gabarytach. Prezes
ZGK dodał, że z ostatniej zbiórki uzyskano 34 tony odpadów. Poinformował zebranych, że
zwiększenie ilości to między innymi efekt programu 500+, dzięki któremu mieszkańcy
wymieniają stare meble na nowe oraz wymieniają sprzęt elektroniczny. Prezes ZGK podkreślił,
że 34 tony, to ułamek w porównaniu do skali rocznej, która wynosi ponad 140 ton odpadów.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o procentowy udział ilości odpadów
zbieranych podczas objazdu pojazdów ZGK.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że są to 42 tony odpadów – 25% z całości. Prezes
ZGK podkreślił, że największy zbiór odpadów dużych gabarytowo odbywa się w soboty,
przyjeżdżają mieszkańcy ze wszystkich miejscowości w gminie.
Radny G. Łukszo stwierdził, że podczas zbiórek ZGK nie jest w stanie zebrać wszystkich
odpadów od mieszkańców.
Prezes ZGK J. Świerkowski zgodził się z przedmówcą. Prezes ZGK poinformował
zebranych, że nie są zbierane odpady typu PET ze względu na spadek cen surowca, co wiąże
się z niską opłacalnością magazynowania tego surowca.
Radny K. Pilas spytał o miejsce składowania odpadów PET.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że odpady PET transportowane są do sortowni w
Wąbrzeźnie. Prezes ZGK podkreślił, że sortownia odpiera odpady PET za opłatą, także ZGK
ponosi z tego powodu dodatkowe koszty. Prezes podkreślił, że PSZOK nie zbiera już odpadów
na recykling, ponieważ koszty czyszczenia są duże, a surowiec sprzedawany jest po niskich
stawkach.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o położenie działki, na której miała powstać
sortownia ZGK.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że jest to sąsiednia działka obok PSZOK,
zlokalizowana na terenie pagórkowatym. Prezes ZGK dodał, że Rada nie zgodziła się na
powierzchnie sortowni.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska odpowiedziała, że owszem na wskazaną powierzchnię
Rada się nie zgodziła, lecz na utworzenie sortowni tak.
Wójt M. Buliński poinformował zebranych, że na ostatniej sesji Radzie była przedstawiona
uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż terenu.
Posiedzenie Komisji opuścił Radny K. Pilas o 10:00.
Prezes ZGK J. Świerkowski oprowadził Komisję po terenie wskazując na miejsca zbierania
różnego typu odpadów.
Wójt M. Buliński stwierdził, że system zbiórki jest bardzo dobry.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował o zaproszeniu z Ministerstwa Ochrony
Środowiska na spotkanie odnośnie zmian systemowych funkcjonowania i zbierania odpadów.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy odpadów elektrycznych nie można by
składować w tym samym pojemniku.
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Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że niestety jest to niedopuszczalne i nowy system
wymagać będzie zwiększenia liczby pojemników na odpady.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targonska poruszyła kwestię zbierania elektro-odpadów przez
ministrantów parafii sucholeskiej.
Wójt M. Buliński poinformował, że ministranci jak co roku zbierają elektro-odpady na cele
charytatywne.
Prezes ZGK J. Świerkowski kontynuując dyskusję o funkcjonowaniu PSZOK poinformował
zebranych o dużych kosztach jakie ponosi ZGK z tytułu organizacji odzysku odpadów. Prezes
ZGK podkreślił, że są problemy z utylizacją i zbyciem styropianu. Mieszkańcy nie potrafią
sortować makulatury i papieru, przez co 50% odpadów pochodzących z recyklingu w gminie
nie nadaje się do ponownego przetworzenia. Prezes ZGK stwierdził, że śmieci sortowane przez
mieszkańców powinny być jeszcze raz posortowane - te, które nadają się na recykling
przetworzone, a te które zostały źle posortowane przewiezione do spalarni.
W dalszej kolejności Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował Komisję o przygotowaniu
jednostek ZGK na okres zimowy. Prezes wskazał również skład piasku z solą
wykorzystywanego podczas przymrozków.
Następnie Prezes ZGK J. Świerkowski odprowadził zebranych po hali, w której odbywało się
selektywne, ręczne sortowanie odpadów. Prezes ZGK podkreślił, że wyposażenie hali jest
kompletne, jednak nie jest opłacalnym selektywne zbieranie. Prezes ZGK podkreślił, że kiedyś
w hali pracowało 8 pracowników, którzy obsługiwali maszyny i ręcznie wybierali 440 m²
odpadów, jednak po opłaceniu pracowników, do hali i sprzętu trzeba było dokładać.
Na posiedzenie Komisji przybyła Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach
o 10:11.
Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las M. Salwa-Haibach spytała Prezesa ZGK, czy
platany na ulicy Sosnowej na Osiedlu Grzybowym w Złotnikach są regularnie podlewane, gdyż
schną.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że regularnie są podlewane, jednak na wiosnę
trzeba będzie zdecydować co z nimi zrobić.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o zbiornik znajdujący się na terenie PSZOK.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że jest to zbiornik paliwa, każdy kierowca, który
chce zatankować pojazd, musi wpisać kod pojazdu oraz swój numer.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o miejsce postoju pojazdów.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował, że pojazdy są w bazie w Suchym Lesie.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska przekazując pytanie od sołtys wsi Zielątkowo spytała,
dlaczego ZGK zwozi ziemię na teren przy górce saneczkowej.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że budowane są wodociągi i nadmiar ziemi został
tam przetransportowany na polecenie urzędu. Prezes ZGK podkreślił, że ZGK nic więcej nie
zwoziło i nie zwozi na omawiany teren.
Posiedzenie Komisji opuścił Radny G. Łukszo.
Komisja przeniosła się do oczyszczalni ścieków AQUANET w Chludowie.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował zebranych o wygranym konkursie przez ZGK na
obsługę oczyszczalni.
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Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poprosiła o przybliżenie zebranym funkcjonowania
oczyszczalni w Chludowie.
Przedstawiciel AQUANET poinformował zebranych, że oczyszczalnia spełnia również
funkcję zlewni ścieków. Oczyszczalnia obsługuje Chludowo, Zielątkowo i Golęczewo oraz
przyjmuje ścieki z dowozu. Przedstawiciel AQUANET podkreślił, że 60% ścieków pochodzi z
dowozu. Dodał, że inwestycja budowy kanalizacji w ul. Tysiąclecia spowoduje przeciążenie
już i tak przeciążonej oczyszczalni.
Przedstawiciel AQUANET przedstawił proces oczyszczania ścieków. Dodał, że w oczyszczalni
zostanie wprowadzony nowy system przyjmowania ścieków, który będzie badał skład
przywożonych ścieków za pomocą odczynników chemicznych. Przedstawiciel AQUANET
podkreślił, że w momencie przepełnienia zbiorników ścieki nie są przyjmowane z dowozu.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała, czy w momencie, gdy system wykryje, iż
ścieki z dowozu są innego typu niż przywożący je zadeklarował, czy oczyszczalnia przyjmuje
wtedy ścieki.
Przedstawiciel AQUANET odpowiedział, że tak, ścieki są przyjmowane, jednak w takiej
sytuacji rośnie cena za odbiór.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że takie osoby powinny być surowo karane pieniężnie
lub nieczystości nie powinny być przyjmowane.
Przedstawiciel AQUANET poinformował, że bardzo duża ilość ścieków z dowozu pochodzi
od osób indywidualnych. Przedstawiciel AQUANET podkreślił, że w sytuacji, gdy kolejne
odcinki kanalizacji w miejscowościach gminy zostaną oddane do użytku może dojść do tego,
że ,w ogóle nie będą przyjmowane ścieki z dowozu. Przedstawiciel AQUANET podkreślił, że
gdy zbiorniki są przepełnione, nieczystości z dowozów nie są przyjmowane.
Radny P. Tyrka spytał o czas procesu technologicznego w oczyszczalni.
Przedstawiciel AQUANET odpowiedział, że , odbywają się 3 cykle po 8 godzin.
Prezes ZGK J. Świerkowski stwierdził, że gdyby oczyszczalnia zajmowała się wyłącznie
ściekami z kanalizacji oraz dowozu tylko z miejscowości Chludowo, Golęczewo i Zielątkowo,
to oczyszczalnia funkcjonowała by poprawnie, jednak do oczyszczalni w Chludowie
przyjmowane są również ścieki z dowozu z innych miejscowości i z innych gmin.
Radny P. Tyrka spytał o możliwość zablokowania sprowadzania ścieków z innych gmin do
oczyszczalni.
Przedstawiciel AQUANET stwierdził, że po to jest wprowadzany nowy system wykrywania
przywożonych ścieków, by ograniczyć dowóz z innych gmin.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o przetarg na obsługę oczyszczalni w
Chludowie.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że ZGK wygrało przetarg na obsługę
oczyszczalni, jednak oczyszczalnia cały czas zostaje pod władaniem AQUANET. Prezes ZGK
poinformował, że przetarg obejmował nadzór nad całym procesem obsługi i porządku na
terenie oczyszczalni.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o wykorzystanie osadów powstających z
oczyszczenia ścieków.
Prezes ZGK J. Świerkowski odpowiedział, że osady są wywożone do centralnej oczyszczalni
ścieków w gminie Czerwonak. Prezes ZGK podkreślił, że minimum 2 razy w tygodniu jest
wykonywany taki transport.
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Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska stwierdziła, że polepszyło się powietrze na terenach
wokół oczyszczalni.
Przedstawiciel AQUANET stwierdził, że jest to zasługa częstego wywozu osadów.
Komisja przystąpiła do zwiedzania oczyszczalni ścieków od środka.
W oczyszczalni Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska poprosiła o przybliżenie procesu
oczyszczania ścieków. Przedstawiciel AQUANET opisał procedurę, wskazał również na zakaz
wprowadzania do oczyszczalni ścieków typu gnojówka.
Komisja dyskutowała o nowym systemie sprawdzania jakości i typu ścieków oraz o koszcie
dowozu i zrzutu ścieków.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska spytała o przydomowe, biologiczne oczyszczalnie
ścieków. Czy jest sposób, by egzekwować od mieszkańców wykonywanie przeglądów
technicznych takich oczyszczalni.
Przedstawiciel AQUANET stwierdził, że są to bezobsługowe oczyszczalnie, które owszem
należy sprawdzać, jednak taką decyzję podjąć musi właściciel.
Komisja dyskutowała o przypadkach, gdy do danych nieruchomości jest podciągnięta
kanalizacja, a mieszkańcy nie chcą się do niej podłączyć.
Wójt M. Buliński stwierdził, że taka sytuacja ma miejsce na ulicy Młodzieżowej, gdzie od
2001 r. jest kanalizacja, jednak wielu mieszkańców nie chce się do niej podłączyć.
Prezes ZGK J. Świerkowski poinformował zebranych o wyroku SKO odnośnie podłączenia
mieszkańców do kanalizacji. SKO wyraziło opinie, że nie ma podanego konkretnego terminu,
kiedy mieszkaniec ma podłączyć się do kanalizacji, gdyż zapis „niezwłocznie” nie określa
konkretnej daty.
Komisja dyskutowała o inwestycjach budowy kanalizacji w gminie.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji A. Targońska
zakończyła posiedzenie Komisji.

Sporządziła:
Agata Schmidt

Przewodnicząca KKiOŚ:
Agnieszka Targońska
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