Wołomin, 23.02.2017r.

Notatka informacyjna z 4. spotkania Społecznego Komitetu Monitorującego powołanego
Zarządzeniem Burmistrza Wołomina nr 356/2016 z dnia 8 listopada 2016r.
W dniu 20.02.2017r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się kolejne spotkanie członków Społecznego
Komitetu Monitorującego (lista obecności w załączeniu). W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu MZO Sp.
z o.o. pan Jarosław Kubała.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia - Małgorzata Izdebska
2. Wybór przewodniczącego
Na Przewodniczącą wybrano Panią Małgorzatę Izdebską głosowanie
(7 głosów za, 1 głos wstrzymujący)
3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad
(8 głosów za)
4. Prezentacja nowego członka Zarządu MZO Sp. z o.o. Pana Jarosława Kubały.
W czasie prezentacji do spotkania dołączył pan Radek Ufnal. Następnie dołączył pan Karol Ciepielewski –
kierownik Zespołu Nadzoru Właścicielskiego – członkowie SKM jednogłośnie wyrazili zgodę na obecność.
Równolegle podjęto temat bieżącej sytuacji związanej z realizacją ZZO MZO Wołomin.
Członkowie SKM zgłosili swoje obawy związane z otwarciem nowej kwatery składowiska. Członek Zarządu
MZO Sp. z o.o. zapewnił, że prowadzona będzie ścisła weryfikacja odpadów kierowanych na składowisko, tak
aby trafiały tam tylko odpady nieuciążliwe, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym. Sołtys
Starych Lipin Radosław Ufnal ponownie zgłosił swój sprzeciw i brak zgody mieszkańców na otwarcie nowej
kwatery. Rozgorzała dyskusja na temat obecnych i możliwych uciążliwości. Pan Jerzy Kielak poddał pomysł
zobowiązania Spółki MZO do wykonania pomiarów powietrza, pod kątem obecności związków szkodliwych,
w tym związków odorowych, tak aby w przyszłości można było potwierdzić efektywność podjętych działań
zapobiegających uciążliwościom. Pan Kubała zadeklarował, że rozpozna temat.
Pan Jarosław Kubała zaprezentował pomysł przeniesienia działalności MZO związanej z przeładunkiem
odpadów zmieszanych do dalszego zagospodarowania z ul.Łukasiewicza do Starych Lipin, uzasadniając to
względami ekonomicznymi. Pan Sołtys poprosił o zobowiązanie Spółki do przedstawienia kosztów
budowy/rozbudowy hali przeładunkowej - pan Jarosław Kubała podjął zobowiązanie. Mieszkańcy nie
zgadzają się na utworzenie stacji przeładunkowej w Starych Lipinach pod wiatą, bez zabudowy i niezbędnych
zabezpieczeń przed uciążliwościami.
Omawiano również system weryfikacji deklaracji „śmieciowych” i konieczność zintensyfikowania działań
edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców.
5. Podsumowanie posiedzenia
6. Zamknięcie posiedzenia

Notatkę sporządziła Małgorzata Izdebska, sekretarz Komitetu

