Protokół Nr 39/2021/VIII
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 15 listopada 2021 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy, budynek C, sala 21 oraz online
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:05
Obecni członkowie Komisji:
Ewa Jurasz – przewodnicząca Komisji
Tomasz Markowicz – wiceprzewodniczący Komisji
Elżbieta Szymkowiak – członek Komisji
Agnieszka Adamska – członek Komisji
Julian Kiełczewski – członek Komisji
Goście:
Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta
Mateusz Borowski – Radny Gminy
Marzena Gryska – Radna Gminy
Zuzanna Szulc – Radna Gminy
Zbigniew Wróbel - Radny Gminy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Plan zadrzewienia Gminy Tarnowo Podgórne.
5. Program ochrony przed hałasem.
6. Nieprzyjemny zapach w Gminie.
7. Propozycje planu pracy komisji na rok 2022.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół Nr 39/2021/VIII z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 15 listopada 2021 roku

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki, która na
wstępie powitała gości oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.
Radna Ewa Jurasz stwierdziła quorum wymagane do odbycia posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Ewa Jurasz przedstawiła kolejność tematów w porządku obrad.
4. Plan zadrzewienia Gminy Tarnowo Podgórne.
Ze względu na to, iż wieloletni plan zadrzewienia Gminy nie był ukończony, Przewodnicza
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki postanowiła, aby przełożyć temat na następne
posiedzenie.
5. Program ochrony przed hałasem.
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek poinformował, że do niedawna programy ochrony przed
hałasem były przygotowywane zarówno na poziomie powiatu jak i województwa, natomiast
obecnie po nowelizacji ustawy jest to zadanie jedynie Marszałka Województwa. Włodarze
Gminy oraz Powiatów mogą zgłaszać zagrożenia i problemy które występują na ich terenie,
aby program Wojewódzki je uwzględniał. W przypadku gdy jest to konieczne ustala się
obszar ograniczonego użytkowania. Na teranie Gminy Tarnowo Podgórne znajdują się dwa
takie obszary: teren związany z funkcjonowaniem Lotniska Ławica oraz przy drodze
powiatowej nr 184 (w obrębie pasa drogowego ul. Szamotulskiej).
II Zastępca Wójta dodał, że źródeł hałasu na terenie Gminy jest więcej, najczęściej
mieszkańcy zgłaszają hałas dobiegający z drogi S11 (Chyby, Batorowo, Lusowo). Pan Piotr
Kaczmarek poinformował, że Gmina zwracała się do Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, aby wykonała częściej badania. II Zastępca Wójta powiedział, że problem
nadmiernego hałasu dotyczy również drogi krajowej nr 92, w decyzji środowiskowej wydanej
na potrzeby przebudowy drogi znalazły się zapisy dotyczące odcinków, które mają być
odgrodzone od budynków mieszkalnych ekranami akustycznymi (Sady oraz Tarnowo
Podgórne).
Radna Ewa Jurasz poinformowała, że podczas projektowania drogi S11 wnosiła o
zamontowanie ekranów akustycznych, ponieważ hałas stanowi problem dla mieszkańców
Chyb, głównie osiedla położonego najbliżej trasy. Przewodnicząca Komisji dodała, że Gmina
stara się oddzielić poszczególne funkcje niestety pomimo to na tyłach osiedla w Chybach
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znajdują się magazyny wysokiego składowania przez co mieszkańcy przez całą dobę są
narażenia na hałas. Odnosząc się do zgłoszonego problemu, II Zastępca Wójta
poinformował, że mieszkańcy osiedla złożyli wniosek do Wójta, aby przeprowadzić rozmowy
z przedsiębiorcami, żeby poprawili jakość wału oraz nasadzeń oddzielające funkcje
mieszkaniową od przemysłowej. Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami firm.
W związku z pytaniem Radnego Juliana Kiełczewskiego o hałas z drogi krajowej 92 w
okolicy osidla Ptasiego w Przeźmierowie, II Zastępca Wójta poinformował, że problem
wynika z tego, iż nasyp jest zbyt krótki.
Radna Ewa Jurasz zapytała jak długo mieszkańcy Chyb będą musieli jeszcze czekać na
przebudowę ulicy Kasztanowej i Platynowej oraz utworzenie ronda. II Zastępca Wójta
poinformował, że Gmina otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na
przebudowę ulicy Kasztanowej, natomiast trwa procedura dotycząca ulicy Platynowej. Pan
Piotr Kaczmarek dodał, że w celu zakończenia procedury musi zostać wydane w trybie spec
ustawy odstępstwo na zjazd z drogi dla mieszkańców jednej z nieruchomości. Jest szansa,
że w tym roku zezwolenie zostanie wydane.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz poprosiła II Zastępcę
Wójta Piotra Kaczmarka o wystosowanie wniosku do Marszała Województwa
Wielkopolskiego o zamontowanie ekranów akustycznych przy drodze S11 na wysokości
miejscowości Chyby w celu zneutralizowania hałasu.
Radni podjęli dyskusję w sprawie tego, że drogi są nierówne ze względu na to, iż poruszają
się nimi pojazdy o zbyt dużej masie, jednakże przyczyną nie jest brak oznakowania, które
wyznacza dozwolony tonaż, tylko to, że przepisy nie są przestrzegane.
W związku z hałasem docierającym z drogi krajowej 92 do budynków mieszkalnych w
Swadzimiu, Radny Zbigniew Wróble w imieniu mieszkańców poprosił, że o ustawienie
ekranów akustycznych po jednej stronie drogi oraz poinformował, że potrzebne jest
wydłużenie ekranów akustycznych po przeciwnej stronie.
II Zastępca Wójta powiedział, że Miasto Poznań na wniosek Automobilklubu proceduje
wniosek o zmianę decyzji dotyczącą użytkowania toru. Przedsiębiorca zawnioskował o
zmierzenie dopuszczalnego poziomu hałasu o 5 dB. Stowarzyszenie złożyło odwołanie.
Radny Mateusz Borowski dodał, że przeanalizował sprawę kontaktując się z urzędnikiem
prowadzącym sprawę oraz przedstawicielami Automobilklubu i Stowarzyszenia. Radny
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powiedział, że z informacji wynika, iż sprawa się przedłuża w związku z tym, że
Stowarzyszenie złożyło odwołanie stając się stroną postępowania i nie odpowiada na pisma
z Urzędu Miasta Poznania. Urząd nie ma akceptacji ani sprzeciwu Stowarzyszenia co
komplikuje zakończenie postępowania.
Radna Elżbieta Szymkowiak powiedziała, że ważne jest monitorowanie lotów nocnych z
lotniska Ławica. II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek poinformował, że decyzja środowiskowa
ogranicza ilość operacji na lotnisku do maksymalnie 12 w godzinach od 22:00 do 6:00,
natomiast w ciągu dnia lotów oraz lądowań może być nieco ponad 100.

6. Nieprzyjemny zapach w Gminie.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że niektórym mieszkańcom przeszkadza zapach
palonej kawy, jednakże dużo większym problemem jest zapach z kurników, w gospodarz
otrzymał pozytywną decyzję na inwestycję w Chybach pomimo, iż było wiadomo, że w
okolicy będzie zabudowa mieszkaniowa.
Radna Marzena Gryska zgłosiła problem w Sadach przy przepompowni, gdzie często są
czyszczone filtry, ale pomimo to zdarza się, że zapach jest trudny do wytrzymania.
II Zastępca Wójta poinformował, że w Sadach jest duża przepompownia, Spółka TP-KOM
stosuje maty zapachowe, jednakże muszą być one często wymieniane. Pan Piotr Kaczmarek
powiedział, że nie wszystkie przepompownie da się umieścić pod ziemią, ponieważ niektóre
wymagają regularnej obsługi. Radna Marzena Gryska dodała, że problem jest również w
centrum Tarnowa Podgórnego w okolicy parkingu. II Zastępca Wójta poinformował, że
również ta przepompownia wymaga uzupełniania dezodorantów minimalizujących zapach.
Radna Agnieszka Adamska zwróciła uwagę na to, że zapach wyczuwalny jest również w
zakładzie pracy Radnej. Pan Piotr Kaczmarek powiedział, że to może być związane nie z
przepompownią, a z tym, iż mieszkańcy jednej z nieruchomości podpinają się do kanalizacji
deszczowej, przez co trafiają do niej nieczystości z nieruchomości. Spółka TP-KOM ostatnio
ponownie odcinała nielegalny dostęp nieruchomości do kanalizacji deszczowej, problem
zakończy się, gdy Powiat Poznański przebuduje ulicę Szkolną, ponieważ mieszkańcy nie
będą mieli możliwości utworzenia nielegalnego przyłącza.
Radna Marzena Gryska zwróciła uwagę na to, że niektórzy mieszkańcy korzystają z szamba
pomimo, iż maja możliwość podłączenia się do kanalizacji. II Zastępca Wójta powiedział, że
przepisy nie umożliwiają samorządom egzekwowania podłączenia się do sieci. Z myślą o
mniej zamożnych mieszkańcach, Gmina przy współpracy ze Spółką TP-KOM
zaproponowała, że inwestycja zostanie zrealizowana na koszt spółki, a mieszkańcy będą tą
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kwotę spłacać w ramach opłat za wodę i ścieki. Tarnowska Gospodarka Komunalna
zrealizowała jedynie 2 lub 3 przyłącza, ponieważ nie było w tej kwestii zainteresowania ze
strony mieszkańców.
Radna Agnieszka Adamska zapytała czy zapachy ze sortowni odpadów nie przeszkadzają
użytkownikom pola golfowego. II Zastępca Wójta poinformował, że kontaktujemy się z
inwestorami, obecnie Spółka TP-KOM rozpoczyna montaż kurtyny antyodorowej. Na
słupkach zawieszony jest specjalny wąż, który w odpowiednim odstępie czasu wypuszcza z
dyszy aerozol. W związku z pytaniem Radnej Ewy Jurasz, Pan Piotr Kaczmarek
poinformował, że koszt inwestycji wyniesie 100 tysięcy złotych, instalacja będzie
rozmieszczona po dwóch stronach i będzie miała długość około 100 metrów. Gmina nie ma
narzędzi prawnych, aby nakazać prywatnemu przedsiębiorcy montaż instalacji antyodorowej,
jedynie gminnej spółce (takiej jak TP-KOM) można takie rozwiązanie zaproponować, aby
poprawić komfort życia mieszkańców.
Radna Elżbieta Szymkowiak zapytała, czy mieszkańcy skarżą się na firmę Good Food.
II Zastępca Wójta powiedział, że mieszkańcy nie zgłaszają problemów. Radna Zuzanna
Szulc powiedziała, że nikt z mieszkańców się nie skarżył oraz dodała, iż podczas spaceru
czasem czuje zapach z firmy Good Food, jednakże jest on słaby i nieuciążliwy, bardziej czuć
zapach z firmy produkującej papierosy. Radna Elżbieta Szymkowiak poinformowała, że
mieszkańcy Skórzewa skarżyli się na zapach, w związku z czym firma Good Food przeniosła
się do Tarnowa Podgórnego. II Zastępca Wójta dodał, że zdarza się, iż mieszkańcy skarżą
się na nieprzyjemny zapach dochodzący od strony firmy tytoniowej, natomiast nie ma skarg
na firmę Good Food.
W związku z zapytaniem Przewodniczące Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki, Pan
Piotr Kaczmarek poinformował, że TP-KOM nie planuje rezygnować z sortowni odpadów,
ponieważ znacząco redukuje ona koszty utylizacji odpadów.

7. Propozycje planu pracy komisji na rok 2022.
Radna Agnieszka Adamska powiedziała, że tematy, które były omawiane w bieżącym roku
powinny być kontynuowane, warto dodać temat dotyczący farm fotowoltaicznych. Radna
Elżbieta Szymkowiak również powiedziała, że te same tematy nadal powinny być
podejmowane. Radny Julian Kiełczewski powiedział, że można podjąć temat wykazu pieców
do wymiany, którym zajmuje się Metropolia Poznań. Radna Ewa Jurasz zaproponowała, że
Komisja może porozmawiać o alternatywnych źródłach energii.
17:17 – Posiedzenie opuścił Radny Tomasz Markowicz
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Zuzanna Szulc przypomniała, że Radny
Mateusz Borowski złożył interpelację w sprawie źródeł energii. Radna Ewa Jurasz
powiedziała, że problem zgłaszała podczas obrad ostatniej sesji, aby wraz z fachowcami w
tej dziedzinie podjąć rozmowy, żeby chociaż częściowo uniezależnić Gminę pod względem
energetycznym.
17:20 – na posiedzenie wrócił Radny Tomasz Markowicz
Radny Mateusz Borowski powiedział, iż obecnie najlepiej produkować energię lub wodór. W
związku z kryzysem Radny złożył interpelację dotyczącą powołania Komisji Wspólnej albo
utworzenie komisji połączonej lub celowej, aby podjąć rozważania oraz podjąć dyskusję nad
propozycjami rozwiązania problemu.
Radna Zuzanna Szulc powiedziała, że większość mieszkańców potrafi prawidłowo
posegregować odpady, w związku z tym teraz należałby skupić się na ich ograniczeniu.
Radna zaproponowała, aby zaprosić na posiedzenie osoby aktywnie działające w tym
temacie i przemyśleć jakie działania może podjąć samorząd.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 35.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół (5 głosów za).
Radna Ewa Jurasz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 36. Członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli protokół (5 głosów za).
9. Wolne głosy i wnioski.
Radna Elżbieta Szymkowiak poprosiła o monitorowanie jakości powietrza i prowadzenie
kontroli przez Straż Gminną rodzaju i jakości spalanego surowca.
Radna Ewa Jurasz poruszyła temat wybudowania elektrowni na terenie Gminy. Radna
Elżbieta Szymkowiak zaproponowała wybudowanie wiatraków wibrujących.
Radny Julian Kiełczewski poinformował, że pracownicy Spółki TP-KOM nie odbierają śmieci,
jeżeli worek nie jest biodegradowalny z logo spółki TP-KOM. II Zastępca Wójta powiedział,
że odpady zielone powinny być odbierane w każdym biodegradowalnym worku, więc
pracownicy spółki powinni zostać przeszkoleni w tym temacie.
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10. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz o godz. 18:00
zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
/-/ Ewa Jurasz

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska
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