Protokół Nr 30/2021/VIII
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 19 kwietnia 2021 roku

Miejsce posiedzenia: online
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 10:05
Obecni członkowie Komisji:
Ewa Jurasz – przewodnicząca Komisji
Tomasz Markowicz – wiceprzewodniczący Komisji
Agnieszka Adamska – członek Komisji
Julian Kiełczewski – członek Komisji
Elżbieta Szymkowiak – członek Komisji
Goście:
Krystyna Semba – Przewodnicząca Rady Gminy
Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta
Dorota Barełkowska – Radna Gminy
Mateusz Borowski – Radny Gminy
Marzena Gryska – Radna Gminy
Katarzyna Preyer – Sołtys Przeźmierowa
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
5. Plan zadrzewiania Gminy.
6. Wniosek w sprawie zwiększenia częstotliwość odbiorów odpadów biodegradowalnych.
7. Budowa stoku saneczkowo-narciarskiego w Rumianku.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
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1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz,
która na wstępie powitała gości oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.
Radna Ewa Jurasz stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Ewa Jurasz przedstawiła kolejność tematów w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 29 z
poprzedniego posiedzenia Komisji. Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli
protokół (5 głosów za).

5. Plan zadrzewiania Gminy.
Ze względu na to, że tylko 3 sołectwa przekazywał informacje w sprawie zadrzewiania
Gminy, Przewodnicząca postanowiła, że Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki wróci
jeszcze do tego tematu na kolejnym posiedzeniu.
Następnie Radni zapoznali się z odpowiedziami, które zostały przesłane przez Sołtysów:
a) Sołtys Lusowa - Karolina Nowak. W Lusowie potrzebne jest:
- uporządkowanie zieleni na rondzie, przycięcie iglaków, które ograniczają widoczność,
- utrzymanie porządku w centrum Lusowa tj. plac przed kościołem, tereny wokół
świetlicy, skwer przed kioskiem, na tym skwerze można zaplanować również zieloną
przestrzeń wraz z ławkami
- uporządkowanie, drzew i krzewów na placu zabaw przy rondzie, przesadzenie drzew
z "górki" oraz nowe nasadzenia, tak by odgrodzić plac od ruchu drogowego
- uzupełnienie / nasadzenie drzew oraz sezonowe koszenie rowów, przy głównych
dogach tj. ul. Ogrodowa, Zakrzewska, Wierzbowa, Poznańska,
- regularne koszenie i czyszczenie rowów melioracyjnych, przede wszystkim kanału
Lusowskiego,
- uporządkowanie terenu zielonego za szkołą i skarpą
- uporządkowanie i zabezpieczenie zejścia nad jezioro i zabezpieczenie starych
silosów
- zabezpieczenie oraz naprawa mostku za plażą, ścieżka w kierunku szkoły
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b) Sołtys Sierosławia – Anna Błażejczyk
- w Sierosławiu przydałoby się posadzić drzewa przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul.
Prostej.
- W mailu Pani Sołtys Anna Błażejczyk dodała, że jeśli członkowie Komisji mają
jeszcze inne pomysły i propozycje to jest za, ponieważ im więcej drzew tym lepiej oraz
dodała, że jeśli będzie potrzebna pomoc w sadzeniu drzewek to na pewno znajdzie
chętne osoby.
c) Sołtys Przeźmierowa – Katarzyna Preyer. W Przeźmierowie przydałoby się posadzić:
- drzewa w parku Kanikowskiego
- drzewa w parku Olszynowa wyjście na ul. Południową
- szpaler drzew przy płocie przedszkola Leśne Skrzaty
- szpaler zimozielony np. tuje, przy płocie od giełdy na ul. Rzemieślniczej
- posadzić drzewa i uporządkować gminną działkę na narożniku ulicy Rzemieślniczej i
Magazynowej
- drzewa tlenowe Paulownia na parkingu na ul. Orzechowej
- drzewa na ul. Modrzewiowej od strony cmentarza
Radna Dorota Barełkowska poruszyła zapytała o zieleń parkową, izolacyjną oraz o sadzonki
od Lasów Państwowych.
Radna Elżbieta Szymkowiak powiedziała, że plany dolesiania terenów gminnych powinny
dotyczyć każdej wsi w Gminie, aby wyeksponować piękno każdej miejscowości oraz dodała,
że w miejscach gdzie są nowe nasadzenia dobrze by było zamontować nawadnianie
kropelkowe.
W związku z pytaniami Radnej Doroty Barełkowskiej, II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek
odpowiedział, że 4000 drzew, które Gmina będzie sadzić są to niewielkie sadzonki
przekazane przez Lasy Państwowe, które Gmina może posadzić na swoich
nieruchomościach, a za parę lat być może je rozsadzić na innym terenie. Działania Gminy
głównie będą opierały się na sadzeniu drzew na terenach zielenie urządzonej, a nie na
terenach leśnych, miedzy innymi jest to związane z tym, że właściciele nieruchomości, które
w studium przeznaczone są pod zalesienie nie chcą zbywać terenów, które rzeczoznawca
wycenia na kila złotych za m2. Lasy Państwowe nie oczekują pomocy od Gminy w zakresie
gospodarki leśnej, mają swój plan gospodarowania lasami państwowymi. Współpraca Gminy
z Lasami Państwowymi opiera się jedynie na przygotowaniu i utrzymaniu ścieżek
edukacyjnych takich jak ścieżka w lesie Swadzimskim w okolicy Przeźmierowa, która będzie
odnowiona. Gmina prowadzi rozmowy w sprawie zamiany terenów leśnych, aby teren w
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Przeźmierowie na zachód od ul. Wysogotowskiej zamienić na teren między ul. Akacjową,
Wysogotowską i Leśną. Po zamianie nowy teren byłby wyposażeniu ławki lub urządzenia
rekreacyjne, aby mieszkańcy mogli skorzystać z tego terenu.
II Zastępca Wójta poinformował, że Urząd Gminy ma zaplanowane działania do wykonania
na terenach zielonych, są to nie tylko nasadzenia, ale również czynności związane z
uporządkowaniem terenu.
Odnosząc się do propozycji Radnej Elżbiety Szymkowiak, aby instalować nawadnianie
kropelkowe, Pan Piotr Kaczmarek powiedział, że Gmina nie jest w stanie zabezpieczyć
wszystkich nasadzeni w ten sposób, w początkowym okresie można podlać raz na jakiś czas
nowo posadzone drzewa, jeżeli byłby okresy suszy, ale koszty montowania nawadniania
przy pasach przydrożnych są nieproporcjonalnie wysoki do osiągniętych zysków.
Radna Marzena Gryska zapytała czy jest możliwość posadzenia drzew przy ścieżce pieszorowerowej miedzy Sadami a Lusowem. II Zastępca Wójta odpowiedział, że z uwagi na
przepisy dotyczące nasadzeń wzdłuż jezdni odległość od drogi musi wynosić minimum 3 m.
W związku z tym teren pomiędzy jezdnią, a ścieżką pieszo rowerową nie morze być
obsadzony, natomiast teren za ścieżką w większości jest prywatny lub znajduje się tam
skarpa. Pan Piotr Kaczmarek dodał, że teren wzdłuż ścieżki między Górą a Tarnowem
Podgórnym oraz między Lusowem a Tarnowem można obsadzić, ale niestety nie każda
przestrzeń wzdłuż drogi jest wystarczająca.
Radny Julian Kiełczewski powiedział, że teren w Przeźmierowie przy stawku przy ulicy
Sadowej, Dolina i Leśna warto by było uporządkować. II Zastępca Wójta powiedział, że
planowane jest zadbanie o ten teren.
Radny Mateusz Borowski podkreślił, że w celu zachowania lasów, Rada Gminy może
pilnować, aby drzewa nie był wycinane, nie zmieniać przeznaczenia terenów leśnych, warto
brać pod uwagę, że posadzenie małego drzewa nie zrekompensuje ścięcia dużego starego
drzewa. Radny zapytał czy w lesie w Przeźmierowie jest możliwość zagospodarowania
terenu poprzez wstawienie kilku ławek.
Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Mateusza Borowskiego, II Zastępca Wójta Piotr
Kaczmarek powiedział, że Rada Gminy ma tylko wpływ na poziomie planu miejscowego czy
na danym terenie jest las, natomiast nie ma wpływu na to czy tam będzie posadzony las,
kiedy i czy będzie wycięty, tym zajmuje się Starostwo Powiatowe w przypadku lasów
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prywatnych oraz Lasy Państwowe w przypadku lasów państwowych. W związku ze zmianą
przepisów, Gmina ma zdecydowanie mniejsze kompetencje w sprawie nie wydania
pozwolenia na wycinkę drzew. Pan Piotr Kaczmarek poinformował, że rekompensata dla
środowiska w przypadku wycięcia jednego 100 letniego drzewa nie polega na posadzeniu
jednego metrowego drzewa, tylko jest to równoważone przez większą ilość drzew.
6. Wniosek w sprawie zwiększenia częstotliwość odbiorów odpadów
biodegradowalnych.
II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek poinformował, że wniosek dotyczy zwiększenia
częstotliwości odbiorów odpadów biodegradowalnych, chodzi o okres zimowy.
W poprzednich latach w okresie zimowym odpady biodegradowalne nie były wywożone, od
tego roku poza sezonem odpady odbierane są raz na cztery tygodnie. Wniosek Radnej
Doroty Barełkowskiej związany jest z sytuacja rodziny, która nie jest w stanie zmieścić
odpadów w pojemniku, gdy odpady wywożone są raz na miesiąc, w związku z tym Radna w
imieniu mieszkańców wnioskuje o zwiększenie częstotliwości wywozów na 2 razy w miesiącu
tak jak to jest w pozostałych sezonach w roku.
II Zastępca Wójta powiedział, że zmiana spowodowałaby, że TP-Kom dodatkowo wywoziłby
odpady o 5 razy więcej w roku, co zwiększyłoby koszty funkcjonowania całego sytemu i
będzie się wiązać ze zwiększeniem stawki od każdego mieszkańca. Dokładne koszty Prezes
spółki TP-Kom po przeliczeniu poda w późniejszym terminie. Pan Piotr Kaczmarek
poinformował, że jest drugi sposób rozwiązania tej sytuacji, ponieważ na nieruchomościach,
na których zamieszkuje wiele osób można zakupić dodatkowy pojemnik. TP-Kom odbierze
każdą ilość odpadów, więc jeżeli oczekiwanie zwiększenia częstotliwości odpadów nie jest
powszechne, to bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla systemu jest zakup pojemników
przez niektórych mieszkańców.
Radna Dorota Barełkowska poprosiła o przedstawienie wyliczenia kosztów w przypadku
zwiększenia częstotliwości wywozów odpadów biodegradowalnych oraz zaproponowała
zrobienie ankiety w celu zbadania stopnia występowania takiego problemu wśród
gospodarstw domowych. Radna zaznaczyła, że śmieci biodegradowalne po pewnym czasie
zaczynają się psuć i brzydko pachnieć.
Radny Mateusz Borowski powiedział, że dostawienie dodatkowego pojemnika przez
niektórych mieszkańców jest najlepszą metodą. Radny zwrócił uwagę uczestników
posiedzenia na to, że zwiększenie ilości odbiorów zwiększają zanieczyszczenie środowiska
spalinami z pojazdów do odbierania odpadów, zwiększa się zużycie zasobów oraz możliwe,
że trzeba będzie zatrudnić i opłacić kolejnych pracowników.
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Radny Julian Kiełczewski powiedział, że przy podejmowaniu decyzji decydujący będzie koszt
zwiększenia ilości wywozów, który przełoży się na wzrost miesięcznej opłaty, z czego
mieszkańcy nie będą zadowoleni. Radny dodał, że w przypadku, gdy w sezonie ma dużo
odpadów biodegradowalnych, wkłada je do worka.
Przewodnicząca Rady Krystyna Semba przypomniała o dyskusjach, jakie były prowadzone
na zebraniach wiejskich, kiedy była podnoszona miesięczna opłata za wywóz odpadów.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Krystyny Semby, II Zastępca Wójta powiedział,
że według wyliczeń bez podnoszenia opłaty uda się sfinansować koszty działania całego
systemu wywozu odpadów w Gminie.
Radna Elżbieta Szymkowiak zaproponowała, aby zwiększyć częstotliwość wywozów
bioodpadów kosztem częstotliwości wywozu śmieci, których nie da się posegregować,
ponieważ po przesortowaniu wszystkich odpadów pozostaje ich bardzo mało.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz zarządziła
przełożenie rozpatrywania wniosku na następne posiedzenie komisji po uzyskaniu informacji
o kosztach zwiększenia częstotliwości wywozu bioodpadów.

7. Budowa stoku saneczkowo-narciarskiego w Rumianku.
Przewodnicząca Komisji Ewa Jurasz poinformowała, że nie dostała jeszcze informacji od
prezesa Spółki TP-Kom od kiedy będzie możliwość budowy stoku.
8. Wolne głosy i wnioski.
Odpowiadając na pytania Radnego Mateusza Borowskiego, II Zastępca Wójta Piotr
Kaczmarek poinformował, iż każda Gmina musi zorganizować opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi. Mieszkańcy lub wyznaczone służby nie mogą zawozić znalezionych zwierząt w
dowolne miejsce. Gmin Tarnowo Podgórne poszukując miejsca dla zwierząt, Miasto Poznań
nie oferowało dobrych warunków, w Obornikach kilka gmin razem zaplanowało wybudowanie
nowego obiektu. Nieliczne gminy posiadają na swoim terenie schroniska oraz obsługują
gminy sąsiednie. Dzięki temu, że coraz więcej zwierząt ma wszczepione chipy oraz są
wykastrowane lub wysterylizowane, to rocznie z Gminy do schroniska trafia 10-15 psów, jest
to niska liczebność wiec nie opłaca się budować ośrodka w każdej gminie. Dzięki
wybudowaniu jednego dużego schroniska w Obornikach na miejscu między innymi jest
weterynarz, ośrodek jest wyposażony w salę operacyjną, natomiast w przypadku gdy jedna
gmina prowadziłaby samodzielnie schronisko to byłoby to dla niej zbyt duże obciążenie.
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II Zastępca Wójta powiedział, że ze względu na pandemię klienci obsługiwani są w strefie
przyjęć w holu budynku A oraz C, klienci nie mają obowiązku umawiać się na wizytę.
Pracownicy większość spraw załatwiają online lub przez telefon, w przypadku
przeprowadzenia spotkań bezpośrednich są one organizowane w sali 21 w budynku C.

9. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Ewa Jurasz o godz. 12:10
zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki
/-/ Ewa Jurasz

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska
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