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W związku z możliwością wniesienia uwag do „Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2014" pragnę podkreślić, że jako gmina Śrem 
wyraziliśmy wolę przystąpienia do Porozumienia Międzygminnego 
w Jarocinie, które poparte zostało Stanowiskiem Rady Miejskiej w Śremie 
z dnia 18 marca 2010 r„ Uchwałą Nr 453/L/10 Rady Miejskiej w Śremie 
z dnia 2 września 2010 r. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie gminie 
Jarocin realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla 
gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami 
przeładunkowymi". Wystąpiliśmy do Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego za pośrednictwem gminy Jarocin, o dokonanie zmiany 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 
z perspektywą na lata 2012-2019 w części dotyczącej objęcia gminy Śrem 
obszarem oddziaływania Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin 
z siedzibą w Witaszyczkach ponieważ gmina Śrem w 2006 r. przestała być 
członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEKT" w Czempiniu. W związku z powyższym zwracamy się 
do Państwa o porcie wnioskowanej zmiany, co pozwoli gminie Śrem stać się 
pełnoprawnym uczestnikiem ww. Porozumienia.

Mając na względzie powyższe dokonania i rozpoczęte konsultacje 
społeczne nad projektem „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" 
zgłaszamy następujące uwagi:
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1. W pkt 2.3.5 nic nie wspomniano o problemie selektywnego zbierania 
opakowań z różnego typu tworzyw sztucznych, a w szczególności 
opakowań wielomateriałowych, jakby ten problem w ogóle nie istniał;

2. W pkt 3.1.1 zakłada się „intensywny rozwój selektywnego zbierania ... 
odpadów komunalnych...” co stoi w jawnej sprzeczności 
z rzeczywistością; wzrost następuje, ale jest powolny, a w każdym 
razie znacznie słabszych od oczekiwanego;
Zakłada się też przyspieszenie w zakresie tworzenia ponadgminnych 
i gminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w szczególności ulegających biodegradacji oraz budowę 
regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych; 
warto w tym miejscu zauważyć, że będzie to możliwe wyłącznie 
w przypadku dostępu samorządów do dotacji unijnych; nie jest to 
jednak takie pewne wobec nałożenia na Polskę kar przez Komisję 
Europejską, a ponadto dowodzi tego, że jesteśmy już o kilka lat 
spóźnieni z tymi przedsięwzięciami o czym dokument milczy;

3. Zapisy pkt 3.2.6. zakłada się zupełnie nierealistyczne tempo usuwania 
wyrobów zawierających azbest tj. 4 min Mg do końca 2012, zwłaszcza, 
że od 1 stycznia 2010 zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze 
ochrony środowiska i możliwość dotowania przez samorządy 
przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne;

4. Rozdział 5 przemilcza zupełnie potrzebę przebudowy systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie zmiany 
władztwa nad strumieniem odpadów; jak pokazuje doświadczenie 
od początku funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, obecnie funkcjonujące rozwiązanie (bez 
władztwa gmin nad strumieniem odpadów komunalnych) NIE 
zapewni osiągnięcia wyznaczonych celów. Zakładanie, że uda się to 
osiągnąć poprzez „wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie zbierania, transportu...” jest nierealne 
i błędne. Potrzebne są zmiany idące w kierunku usprawnienia 
i uszczelnienia systemu, a nie rozbudowy systemu kontroli -  
kosztownej i nieskutecznej. Potrzeba jest budowy systemu opartego 
o władztwo gmin nad strumieniem odpadów komunalnych, jak to 
ma miejsce w większości krajów’ europejskich (Polska i Węgry są 
tu niechlubnymi wyjątkami).

5. Opiniowany projekt KPGO 2014 bazuje na poprzednim 
dokumencie i założeniu, że wzmocnienie kontroli i sankcji 
finansowych staną się podstawą do osiągania wyznaczonych celów. 
W rzeczywistości potrzebny jest dokument opierający się na zgoła 
odmiennych podstawach umożliwiających tani i skuteczny sposób 
kontroli strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych



przekazanie władztwa nad nimi gminom, kontraktowanie usług 
przez gminy (w drodze zamówień publicznych), z zapewnieniem 
konkurencji w obszarze zbierania i transportu odpadów, a nie jak 
obecnie poprzez administracyjne udzielanie zezwoleń.

6. Niezbędne jest też uszczelnienie finansowania systemu poprzez 
powszechność opłaty lokalnej na ten cel i kompetencje jej 
wprowadzania i uchwalania nie w drodze referendum tylko 
obligatoryjnie w drodze uchwały przez organy stanowiące gmin.
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