Częstochowa, 2019.01.03.
NA.152.1.8.2018

Xxxxxx
z prośbą o powiadomienie zainteresowanych

Dot.: petycji w sprawie podjęcia działań, w celu poprawy warunków życia mieszkańców
w rejonie ulic: Korkowej, Wirażowej i Żyznej

W związku ze złożoną Przez Xxxxxx petycją z dnia 21.09.2018 r. (data wpływu
do tut. Urzędu 09.10.2018 r.) w sprawie „o podjęcie skutecznych działań w celu poprawy
warunków życia” mieszkańców w rejonie ulic: Korkowej, Wirażowej i Żyznej, w związku
z uciążliwościami sąsiedztwa wysypiska śmieci uprzejmie informuję:
Z informacji uzyskanych od Zarządu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Sobuczynie wynika, iż Spółka prowadzi aktywne działania w celu pełnego
zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz ochrony życia i zdrowia okolicznych
mieszkańców tj.:
1. Utrzymywanie pasa zieleni izolacyjno-ochronnej w odległości ok. 500 m
od terenów instalacji składowiska odpadów. W okresie od października
do listopada 2017 r. nasadzono 600 szt. drzew, a w listopadzie 2018 r. kolejnych
400 szt. Miejsca nasadzeń były i są konsultowane z miejscową społecznością
(Gminy Poczesna).
2. Planuje rozbudowę zakładu kompostowego w technologii zamkniętychhermetycznych bioreaktorów (obecnie odpady ulegające biodegradacji tj. tzw.
odpady kuchenne i zielone są przetwarzane w technologii otwartych pryzm).
Wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wójta
Gminy Poczesna. Obecnie sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia
(po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego).
3. Planuje modernizacją sortowni odpadów komunalnych poprzez dobudowanie
części hali w konstrukcji stalowej i utwardzonym podłożem. Wystąpiono o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Wójta Gminy Poczesna.
4. Planuje rozbudowę instalacji oczyszczania odcieku pochodzącego z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie do wydajności 200 m 3/dobę. Obecnie
funkcjonująca oczyszczalnia, o wydajności 60 m 3/dobę, działa w technologii
odwróconej osmozy a pozostały odciek jest wywożony do oczyszczali zewnętrznej.
W przedmiotowej sprawie uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
do Wójta Gminy Poczesna. Rozpoczęto postępowanie przetargowe dla wyboru
wykonawcy inwestycji.
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Ze względu na brak pozytywnych decyzji administracyjnych zezwalających na budowę,
inwestycje określone w pkt. 2 i 3 nie są rozpoczynane.
Dodatkowo wyjaśniam, iż Prezydent Miasta Częstochowy nie jest organem ochrony
środowiska w stosunku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
ze względu na jej lokalizację na terenie gminy Poczesna. Organami właściwymi
dotyczącymi spraw z zakresu ochrony środowiska jest Wójt Gminy Poczesna (wydawanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), Marszałek Województwa Śląskiego
(pozwolenia zintegrowane) oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
(w zakresie dotrzymywania norm środowiskowych w tym wykonywanie pomiarów).
Nadmieniam również, że obecnie brak jest przepisów prawnych normujących substancje
zapachowe i odorotwórcze oraz przepisów określających metodyki pomiarów. Prace
dotyczące tych przepisów prowadzone są od lat. Temat ten jest jednak bardzo trudny
z uwagi na fakt, że odczucia dotyczące substancji zapachowych są bardzo subiektywne.
W związku z powyższym określenie metodyki pomiarów stwarza problemy. Ewentualne
pomiary substancji normowanych emitowanych do powietrza może wykonać jedynie
Inspekcja Ochrony Środowiska.
Ponadto gmina Częstochowa jako podmiot nadzorujący (właściciel 100 % udziałów
Spółki) dokłada wszelkich starań aby ww. instalacja spełniała wszystkie wymagania
i nie stanowiła uciążliwości dla środowiska naturalnego i okolicznych mieszkańców.
(-) Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
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