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Protokół Nr 18/2017

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego w dniu 26 kwietnia 2017 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 Saint-Gobain HPM Sp. z 0.0. przy ul. Nortona 1 w Kole. Posiedzenie

otworzył o godz. 12 przewodniczący Albin Rudniak stwierdzając, że obecni są wszyscy

członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Jacek Nowaczyk - Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole oraz

przedstawiciele firmy Saint-Gobain HPM Sp. z 0.0. - Andrzej Mucha - kierownik produkcji i

Andrzej Biliński - kierownik działu BHP.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Problem pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla zakładów przemysłowych na

przykładzie wizyty w firmie Saint-Gobain HPM Sp. z 0.0. przy ul. Nortona l w Kole.

2. Wolne głosy i wnioski.

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

przykładzie wizyty w firmie Saint-Gobain HPM Sp. z 0.0. przy ul. Nortona 1 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 Saint-Gobain HPM Sp. z 0.0. przy ul.

Nortona 1 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 Saint-Gobain HPM Sp.

z 0.0. obowiązują Decyzje Starosty Kolskiego o udzieleniu:

- pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

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

instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania,

- pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód

podziemnych z utworów kredowych ze studni głębinowej,

- pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych

do urządzeń kanalizacyjnych MZWiK w Kole Sp. z 0.0.

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

są dotrzymywane, a Saint-Gobain HPM 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.

W dyskusji członkowie Komisji wypowiadali się w sprawach dotyczących zatrudnienia i

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

udzielał kierownik działu BHP Andrzej Biliński, który następnie zaproponował zwiedzanie

zakładu.

Członkowie Komisji mogli zapoznać Się z różnymi fazami procesu technologicznego i

ciągiem produkcyjnym od dostawy surowców i materiałów po wysyłkę gotowych produktów.

Zwiedzający byli pod dużym wrażeniem organizacji i rozmachu produkcji oraz poziomu

nowoczesności.

W trakcie zwiedzania fabryki Panowie Andrzej Mucha i Andrzej Biliński przedstawili historię

firmy i omówili najważniejsze etapy na drodze rozwoju. Saint Gobain, dzięki zaangażowaniu

kapitałowemu sięgającemu 1,4 mld euro, jest jednym z największych inwestorów

zagranicznych w Polsce. Na terenie całego kraju znajduje się 27 zakładów przemysłowych w

19 różnych specjalizacjach zatrudniających łącznie 7 tysięcy pracowników. Jednym z

najnowocześniejszych zakładów jest fabryka produkująca narzędzia ścierne w Kole. Jej

historia sięga lat 60-tych ubiegłego wieku i od tego czasu firma nieprzerwanie się rozwija

dostarczając na rynek pełną gamę produktów ściernych zarówno dla firm jak i klientów

indywidualnych. Na terenie 43 hektarów znajduje się nowoczesna infrastruktura przemysłowa



pozwalająca na wytwarzanie wszystkich rodzajów materiałów ściernych. Produkty

wytwarzane w kolskiej fabryce należą do najlepszych oraz najbardziej zaawansowanych

technologicznie na świecie. Ofertę fabryki cechuje wysoka jakość oraz najwyższe standardy

bezpieczeństwa potwierdzone licznymi certyfikatami ISO, FEPA czy OSA. Aktualnie Saint-

Gobain HPM Sp. z 0.0. przy ul. Nortona l w Kole zatrudnia około 700 osób.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1430

prOlOkPffJ uj
Wład~ła: Zieleśkiewicz


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Titles
	prOlOkPffJ uj 

	Images
	Image 1



