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Protokół nr 34/2021 

posiedzenia Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Poczesna  

z dnia 26 lipca 2021 roku. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności 

Porządek  posiedzenia: 

 

1. Omówienie materiałów na XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna. 

2. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1 

Omówienie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego planowanej inwestycji 

polegającej na „ Budowie sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej 

zbiórki odpadów wraz z produkcją paliwa RDF” na terenie Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Sobuczynie. 

Wójt Gminy Poczesna poinformował, że już od dłuższego czasu trwa dyskusja z różnymi 

środowiskami, osobami zainteresowanymi, stowarzyszeniami, mieszkańcami gminy na temat 

planowanej inwestycji polegającej na „ Budowie sortowni odpadów komunalnych 

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

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Sobuczynie. Częstochowskie 

Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp.z o.o. w Sobuczynie wystąpiło oficjalnie z wnioskiem o 

rozpoczęcie procedury administracyjnej. My jako Gmina Poczesna realizujemy wymagania 

ustawowe związane ze złożonym ww. wnioskiem. Informacje o powyższym przedsięwzięciu 

zostały przekazane do szeroko rozumianej społeczności lokalnej przez samorząd, sołtysów, 

stowarzyszenia. W Urzędzie gminy odbywały się spotkania i narady z zainteresowanymi 

mieszkańcami, stowarzyszeniami, samorządowcami wraz z udziałem władz Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Sobuczynie. Środowiska zareagowały natychmiastowo. Pisma w sprawie 

złożyło  do tutejszego Urzędu  Stowarzyszenie WSPÓLNIE  DLA ROZWOJU „ HUTY 

STAREJ A”. Wszystkie stanowiska są negatywne i wyrażające sprzeciw przeciwko „Budowie 

sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z 

produkcją paliwa RDF” , Wójt Gminy Poczesna także podziela stanowisko w sprawie.  

7 lipca 2021 roku na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska zgodnie z  

porządkiem  obrad Komisji był omawiany również temat dotyczący „Budowy  sortowni 

odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją 

paliwa RDF” , gdzie miedzy innymi na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowano  

stanowisko Rady Gminy Poczesna w powyższym temacie.  

Do Komisji dołączyła radna Annna Wasiak ( 12.55).  

Zastępca Wójta odczytał pisma od Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju „ Huty Starej A” w 

sprawie „Budowy sortowni odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki 

odpadów wraz z produkcją paliwa RDF”, która jest negatywna.  

Wójt Gminy Poczesna podkreślił, że aktywność różnych osób, środowisk, samorządu i Wójta 

jest  taka sama, decyzje są przemyślane. Nie jesteśmy przekonani do „ Budowy sortowni 

odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wraz z produkcją 

paliwa RDF”.  

Zastępca Wójta również potwierdził , że inwestycja proponowana przez CZPK w Sobuczynie 

nie jest akceptowana.  

Wojciech Opiłka zgłosił wniosek :  

. 

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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- o pilne wyjazdowe zebranie  Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska  na wysypisko śmieci 

Sobuczyna, 

- zorganizowanie konsultacji ze stowarzyszeniami w celu uzgodnienia protestów dotyczących 

funkcjonowania wysypiska odpadów komunalnych w Sobuczynie.  

- wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, celem wyjaśnienia kwestii 

pozwolenia na zjazd z drogi powiatowej nr 1056 S do nieruchomości Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. lub Sobreko Sp.z o.o.  w Sobuczynie.  

 

Do Komisji dołączył radny Łukasz Szumera ( 13.15)  

  

Przewodnicząca Komisji Bożena Dobosz po zapoznaniu z projektem uchwały w sprawie 

stanowiska dotyczącego planowanej inwestycji polegającej na „ Budowie sortowni odpadów 

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

na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. w Sobuczynie.   

Opinia – Komisji- Radnych wyrażona została poprzez głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Za przedstawionym projektem uchwały  głosowało 12 radnych  

Wstrzymało się „0” głosów  

Przeciw „0” głosów.  

 

Przewodnicząca Komisji Bożena Dobosz odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Zdrowia i 

Ochrony Środowiska i poddał pod głosowanie.  

Za- 12 Radnych  

Wstrzymało się”0”  

Przeciw „0”  

 

Ad. 2 

 

Radna Danuta Woźniakowska zgasiła prośbę o sprawdzenie , czy wszyscy mieszkańcy 

Sołectwa Wrzosowa są podłączenie do kanalizacji sanitarnej.  

 

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 

         

                       

 

Protokół sporządziła:                                                             Przewodnicząca  

                                                                            Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska                                       

Renata Smędzik                                             

                                                                                Bożena Dobosz 

                                                                                

  


