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Protokół nr 33/2021 

z  posiedzenia   Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

z dnia 7 lipca   2021 roku. 

  

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia w sprawie : 

 

1. Planowanej inwestycji polegającej na „budowie sortowni odpadów komunalnych 

pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na 

terenie Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Sobuczynie. 

2.  Porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 

w Subregionie Północnym. 

3.  Użyczenia działek 198/1,198/2,198/3 obręb Sobuczyna dla CzPK Sp. z o.o. na okres  

5 lat od momentu zakończenia inwestycji polegającej na modernizacji obecnie 

funkcjonującego SPSZOK-u polegającej głównie na budowie bezpośredniej drogi 

dojazdowej wraz z  wagami najazdowymi. 

4. Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na  zaprojektowaniu, wykonaniu  instalacji uzdatniania i  

zagospodarowaniu biogazu składowiskowego wraz z dostawą nowego agregatu 

kogeneracyjnego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w 

Sobuczynie. 

 

Głos zabrał 

 

- Prezes Spółki Sobreko Bartosz Czaja poprosił o rozszerzenie porządku posiedzenia  

 o punkt dotyczący ewentualnej współpracy w zakresie lokalizowania na terenie Gminy 

Poczesna instalacji fotowoltaicznych zarówno na działkach będących własnością CzPK 

Sp. z o.o. jak i Gminy Poczesna oraz o punkt dotyczący lokalizacji na terenie Spółki 

Parku Technologicznego w ramach którego powstałby zakład przeróbki drewna wraz z 

suszarnią, zakład produkcji sklejki, zakład produkcji elementów budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

Porządek posiedzenia został rozszerzony o ww. punkty. 

 

 Ad. 1  
 

Planowaną inwestycję polegającą na „budowie sortowni odpadów komunalnych 

pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na terenie 

Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Sobuczynie omówił pracownik 

Urzędu Gminy – Alicja Mazur. 

 

Głos zabrali 

- Sołtys Leon Kuta, radny  Wojciech Opiłka podkreślili, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na 

budowę sortowni odpadów komunalnych. 

-Prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Huty Starej A – Kazimierz Cierpiał  

zaznaczył,  iż jest przeciwny nowym inwestycjom na terenie Częstochowskiego  

Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Sobuczynie Sp zo.o. 

. 

1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019rok. 

2. Omówienie materiałów na III Sesję Rady Gminy Poczesna. 

3. Sprawy różne 
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- Radny Powiatu Częstochowskiego  Maciej Janowski  zapytał, czy spółka pomimo sprzeciwu 

społecznego będzie dalej procedować administracyjnie planowaną inwestycję, czy wniesie 

odwołanie od decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

- Prezes  Bartosz Czaja poinformował, że spółka musi wyczerpać całą procedurę 

administracyjną, nie może działać na niekorzyść spółki. 

 

 Ponadto głos zabrali: sołtys Agnieszka Pidzik, radny Tadeusz Bajdor, członek 

Stowarzyszenia EKO Poczesna Alicja  Janowska - w zakresie ciągłych uciążliwości 

odorowych z instalacji w Sobuczynie.  

 

Ad. 2 

 

Porozumienie międzygminne w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych                                         

w Subregionie Północnym przedstawił Wójt gminy oraz  przedstawiciel spółki                                 

Pani Katarzyna Długosz. 

 

Ad.3 

 

Użyczenie działek 198/1,198/2,198/3 obręb Sobuczyna dla CzPK Sp. z o.o. na okres  5 lat od 

momentu zakończenia inwestycji polegającej na modernizacji obecnie funkcjonującego 

SPSZOK-u polegającej głównie na budowie bezpośredniej drogi dojazdowej wraz z  wagami 

najazdowymi przedstawił pracownik Urzędu Gminy – Dariusz Smok. 

 

W tym punkcie głos zabrała przedstawiciel spółki Pani Katarzyna Długosz informując , iż 

nowa  dodatkowa droga dojazdowa do punktu stacjonarnego odbioru odpadów jest konieczna 

z uwagi na długi czas oczekiwania mieszkańców gminy Poczesna oraz Miasta Częstochowa 

do przedmiotowego punktu. 

 

Członek Stowarzyszenia EKO Poczesna Alicja  Janowska wyraziła sprzeciw dotyczący 

użyczenia działek, gdyż spółka powinna myśleć o zamknięciu działalności, a nie podejmować 

kolejne inwestycje.  

 

Ad. 4   

 

W tym punkcie Wójt poinformował , że do Urzędu wpłynął wniosek dotyczący zmiany 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  

zaprojektowaniu, wykonaniu  instalacji uzdatniania i  zagospodarowaniu biogazu 

składowiskowego wraz z dostawą nowego agregatu kogeneracyjnego przez Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. w Sobuczynie. 

 

Ad. 5 

 

Punkty o które został rozszerzony  porządek posiedzenia   przedstawił Prezes Spółki Sobreko 

Bartosz Czaja. 

 Prezes  zaznaczył, że do spółki zwróciły się firmy zainteresowane zainwestowaniem w tego 

typu przedsięwzięcia.  

Wójt podkreślił, iż należałoby przeanalizować miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem ww. inwestycji. 
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Obecni na posiedzeniu komisji wyrazili wstępną negatywną opinię dotyczącą powyższych 

zamierzeń. 
 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

                               

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska                                       

 Wioletta Przybylska                                            

                                                                                Bożena Dobosz 

                                                                                

  


