OŚWIADCZENIE NR XXX/1/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 marca 2017 r.
wyrażające poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie wystosowania apelu do Ministra
Środowiska o negatywne zaopiniowanie postanowień przedłożonego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego Planu
Inwestycyjnego, z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującym prawem
Na podstawie § 23 ust. 1, pkt. 3 uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
15 października 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Książ Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 6 listopada 2012 r.
poz. 4872 zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 4 lipca 2016 r. poz. 4290) oraz Porozumienia Międzygminnego
zawartego 7 października 2008 r. p.n. „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" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 59, poz. 1049 ze zm.), Rada Miejska w Książu
Wlkp. oświadcza, iż wyraża poparcie dla Rady Miejskiej w Jarocinie w zakresie wystosowania do
Ministra Środowiska apelu z dnia 16 grudnia 2016 r. o negatywne zaopiniowanie postanowień
przedłożonego projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 2022 oraz nieuzgodnienie projektowanego planu inwestycyjnego, z uwagi na ich sprzeczność.
W projekcie planu, jak i również w piśmie dotyczącym pozowlenia zintegrowanego, mając na uwadze
prognozowaną ilość powstających odpadów komunalnych zmieszanych, nieuzasadnione i niezrozumiałe
jest wpisywanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do REGIONU VI kolejnej instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) - jako planowanego RIPOK-u (wpisana
instalacja MBP w Witaszyczkach pozwala przetworzyć obecny i przewidywany strumień odpadów
komunalnych zmieszanych w Regionie VI).
Planowany RIPOK w Pławcach jest podmiotem prywatnym. Nie ma zatem konieczności lobbowania
interesów podmiotów prywatnych, narażając gminy - udziałowców Porozumienia Międzygminnego na
niedotrzymanie wymagań związanych z trwałością projektu, co w konsekwencji może doprowadzić do
zwrotu gigantycznych środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie przez samorządy należące do ww. Porozumienia.
Wobec powyższego, oświadczono jak na wstępie.
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