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W  związku  z  wejściem  w  życie  uchwały  o  wykonaniu  wojewódzkiego  planu 
gospodarki odpadami w imieniu Rady Miejskiej w Swarzędzu zwracam się z gorącym apelem 
o możliwie szybkie przywrócenie zapisów projektu,  przewidujących wskazanie zakładu w 
Pławcach jako instalacji  zastępczej  dla  regionu drugiego,  w ramach którego ujęta  została 
Gmina Swarzędz.

Gorąca   debata   wokół   tematu   odpadów,  która  toczy  się  ostatnio  w  naszej  
Radzie  z  szerokim  udziałem  społeczeństwa,  zmusza  nas  –  przedstawicieli  lokalnej 
społeczności - do podjęcia działań, mających na celu minimalizację negatywnych skutków 
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami dla mieszkańców naszej Gminy. 
Szczególną  troskę  budzą  proponowane  przez  Związek  Międzygminny  „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” stawki za odbiór odpadów, które znacznie przewyższają 
propozycje przedstawione w niektórych pobliskich Gminach. 

Jako jedną z przyczyn władze związku wskazują wysokie koszty zagospodarowania 
odpadów  i  konieczność  transportowania  ich  do  jednej  z  trzech  wskazanych  w  planie 
wojewódzkim instalacji zastępczych. W przypadku naszej Gminy rzeczywiście nie widzimy 
powodów,  dla  których  koniecznym  miałoby  być  transportowanie  naszych  odpadów  do 
odległych dzielnic Poznania. Dlatego też wskazanym jest umożliwienie transportu odpadów z 
terenu naszej Gminy do zakładu w Pławcach położonego zaledwie kilkanaście kilometrów od 
granic Gminy. Bez dokonania zmiany w planie i uchwale wykonawczej nie jest to niestety 
możliwe. Wiemy, iż obowiązujące przepisy umożliwiają wskazywanie instalacji zastępczych 
poza granicami regionu.

W  imieniu  całej  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  proszę  o  podjęcie  działań,  które 
umożliwią  nam  wybór  instalacji  przetwarzającej  nasze  odpady.  Konkurencja  zawsze 
pozytywnie wpływa na koszty takich usług. 

Mamy świadomość, iż instalacje zastępcze – czy to regionie, czy też poza nim – będą 
przyjmować nasze odpady jedynie do czasu uruchomienia spalarni w Poznaniu. Jednak czas, 
który dzieli nas od jej uruchomienia jest dziś trudny do oszacowania. Dlatego też na tych 
kilka najbliższych lat chcemy zapewnić naszym mieszkańcom jak najkorzystniejsze warunki, 
spełniając jednocześnie wszelkie wymagane prawem normy.

Instalacja w Pławcach jest  radnym naszej Gminy dobrze znana,  wielu z nas miało 
okazję  ją  odwiedzać  osobiście.  Przekonani  jesteśmy,  iż  żadna  ze  wskazanych  w  planie 
wojewódzkim  instalacja  zastępcza  w  naszym  regionie  nie  może  być  porównywana  z 
zakładem  w  Pławcach.  Wysoka  skuteczność  prowadzonego  odzysku  oraz  wieloletnie 
doświadczenie  firmy gwarantują,  iż  nasze  odpady nie  będą  bezsensownie  składowane  po 
jedynie pozornym ich przesortowaniu. A tego, oprócz niższych kosztów, oczekują od nas nasi 
mieszkańcy. Trudno nam zrozumieć, dlaczego pierwotne wskazania (ujęcie w projekcie planu 
zakładu w Pławcach jako instalacji zastępczej dla regionu drugiego) zostały w samym planie 
zmienione  i  dlaczego  zmiany  w  tym zakresie  nie  zostały  skonsultowane  z  samorządami 
zainteresowanych Gmin.



Proszę, zatem, o informację, czy planujecie Państwo dokonać w najbliższym czasie 
zmian  w  planie  wojewódzkim,  tak,  aby  jeszcze  przed  przetargami  na  odbiór  odpadów 
możliwe było poszerzenie listy instalacji, do których trafiać będą odpady z naszego regionu. 
Jeżeli ze strony samorządów zainteresowanych Gmin niezbędne będą działania formalne – 
proszę również o informację w tym zakresie.

Z poważaniem


