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z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 21 czerwca 2016 r.

Zgodnie z wieloletnią tradycją raz w roku Komisja odbywa wyjazdowe posiedzenie w jednym

z ważniejszych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu kolskiego. Tym razem odbyło się

ono w siedzibie firmy Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole przy ul. Toruńskiej 154.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak stwierdzając, że obecni są wszyscy

członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor fabryki - Krzysztof

Czeboćko i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Jacek

Nowaczyk.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
1. Problem pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla zakładów przemysłowych na

przykładzie wizyty w firmie Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole.

2. Realizacja zadań związanych z uproszczonymi planami urządzania lasów me

stanowiących własności Skarbu Państwa w 2016 r.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Problem pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla zakładów przemysłowych na

przykładzie wizyty w firmie Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole.

Informację na ten temat przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa _ Jacek Nowaczyk. Pan Jacek Nowaczyk stwierdził, że pozwolenie jest rodzajem

licencji wydawanej dla instalacji umożliwiającej prawne korzystanie ze środowiska i oznacza

zgodę na wprowadzenie do środowiska substancji i energii w ramach prowadzenia

działalności przemysłowej. Obowiązek uzyskania pozwolenia emisyjnego dotyczy

korzystania ze środowiska, które wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze

środowiska i związane jest z eksploatacją instalacji powodującej oddziaływanie na

środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, do wód lub do ziemi i wytwarzanie

odpadów. W takich sytuacjach wydawane są pozwolenia sektorowe. Przykładem firmy

korzystającej obecnie z takiego pozwolenia jest Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole. Jeśli

natomiast prowadzenie instalacji ze względu na jej rodzaj i skalę może powodować znaczne



zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska, to wymaga uzyskania pozwolenia

zintegrowanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w sposób trwały i bardziej ekonomiczny

ograniczyć oddziaływanie przemysłu na środowisko. W powiecie kolskim z takiego

pozwolenia korzystają "SOKOŁÓW" S.A. Oddział w Kole i Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska.
Pan Jacek Nowaczyk poinformował, że aktualnie w stosunku do firmy Geberit Produkcja Sp.

z 0.0. obowiązują Decyzje Starosty Kolskiego o udzieleniu:

_pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (obowiązuje do 27.02.2021 r.),

_ pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które będą powstawać w związku z eksploatacją

instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania (obowiązuje do

27.02.2021 r.),
_ pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód

podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej (obowiązuje do 27.02.2021 r.),

_ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych

do urządzeń kanalizacyjnych MZWiK w Kole Sp. z 0.0. (obowiązuje do 17.06.2017 r.)

Kserokopie wyżej wymienionych Decyzji stanowią załączniki m 2, m 3, m 4 i m 5 do

protokołu.
Jak podkreślił Pan Jacek Nowaczyk, wszystkie warunki i parametry zawarte w tych decyzjach

są dotrzymywane, a Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole jest pod tym względem zakładem

wzorowym. Nadzór nad wykonywaniem powyższych decyzji sprawuje Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie.

Przewodniczący Komisji Albin Rudniak udzielił głosu Dyrektorowi Geberit Produkcja Sp. z

0.0. w Kole Krzysztofowi Czeboćko, który przedstawił historię fabryki i omówił ważniejsze

etapy na drodze rozwoju. Dyrektor poinformował, że po Sanitecu, w lutym 2015 roku nowym

właścicielem firmy został Geberit skupiający obecnie 90-100% udziałów. Oprócz fabryk w

Kole i Włocławku oraz Logistyki Koło, firma Geberit zlokalizowała w Polsce zakłady w

Ozorkowie i Warszawie oraz serwis obsługi finansowej w Łodzi, przy czym każda z fabryk

jest spółką niezależną. Geberit Produkcja Sp. z 0.0. w Kole zatrudnia aktualnie 510 osób i

zajmuje się produkcją armatury ceramicznej do łazienek. Poza naszym krajem wyroby

kolskiej fabryki sprzedawane są do krajów Europy Zachodniej i Skandynawii oraz do Afryki i

Australii. Każdy wyrób posiada logo "KOŁO".
W dyskusji członkowie Komisji wypowiadali SIę w sprawach dotyczących zatrudnienia i

organizacji pracy w fabryce, a także jej perspektyw rozwojowych. Odpowiedzi na zapytania

udzielał dyrektor fabryki Krzysztof Czeboćko, który następnie zaproponował zwiedzanie



zakładu. Członkowie Komisji mogli zapoznać się z różnymi fazami procesu technologicznego

i ciągiem produkcyjnym od dostawy surowców po wysyłkę wyrobów gotowych. Zwiedzający

byli pod dużym wrażeniem organizacji i rozmachu produkcji oraz poziomu nowoczesności.

Ad 2. Realizacja zadań związanych z uproszczonymi planami urządzania lasów nie

stanowiących własności Skarbu Państwa w 2016 r.

Informację w tej sprawie przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa _ Jacek Nowaczyk. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu. Referujący

podkreślił, że brak istnienia planu urządzenia lasu oznacza brak możliwości prowadzenia

trwałej gospodarki leśnej, co w konsekwencji oznacza nieprzestrzeganie zasad ochrony lasów

oraz zachowania przyrody, dlatego Starosta Kolski sukcesywnie zleca sporządzanie

uproszczonych planów urządzenia lasu (U.P.U.L.) specjalistycznym jednostkom

dysponującym sprzętem, zapleczem i wiedzą w zakresie planowania w leśnictwie. W

bieżącym roku wykonawcą jest firma Krameko Sp. z 0.0. z Krakowa. Starosta Kolski, po

uwzględnieniu ewentualnych zastrzeżeń właścicieli lasów i uzyskaniu opinii właściwego

terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza U.P.U.L. w drodze wewnętrznego aktu stosowania

prawa na okres 10 lat.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Albin Rudniak zgłosił wniosek o zaopiniowanie sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu kolskiego za 2015 rok wraz z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu

Kolskiego za 2015 rok. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie poparli ten wniosek.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1520

Proto~iW
WłaAysła':wvZjeleśkiewicz Przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska,
Rolni~a

A~k


	Page 1
	Page 2
	Page 3

