Załącznik nr 1 do uchwały nr 8 z dnia 27.03.2018r.

Roczne sprawozdanie z prac Społecznego Komitetu Monitorującego (SKM)
Społeczny Komitet Monitorujący powstał jako realizacja rekomendacji dla władz gminy Wołomin
wypracowanych w toku konsultacji społecznych i stanowiących efekt pracy Lokalnego Komitetu
Dialogu 12 lipca 2016r. Powołany Zarządzeniem Burmistrza nr 356/2016 z dnia 8 listopada 2016r.
W skład Społecznego Komitetu Monitorującego weszli:
1. sołtysi Mostówki, Majdanu i Starych Lipin
2. przedstawiciele mieszkańców sołectw Mostówki, Majdanu i Starych Lipin
3. 5 członków Lokalnego Komitetu Dialogu
4. przedstawiciel Burmistrza – sekretarz SKM
Społeczny Komitet Monitorujący rozpoczął swoją pracę spotkaniem 1 grudnia 2016r. W okresie
sprawozdawczym SKM spotkał się 12 razy, członkowie Komitetu uczestniczyli ponad to
w spotkaniach organizowanych dla radnych Rady Miejskiej w Wołominie, członkowie SKM spotykali
się także z ekspertami.
W efekcie pracy SKM:
1. doprowadzono do uruchomienia na stronie internetowej MZO transmisji online ze
składowiska w Starych Lipinach,
2. uzyskano upoważnienia do wstępu na teren Zakładu w Starych Lipinach, w razie potrzeby
również poza godzinami pracy Zakładu. Członkom Komitetu przysługuje także prawo
wprowadzenia na teren Zakładu ekspertów, którzy będą wsparciem merytorycznym.
18.07.2017r. Członkowie SKM podpisali porozumienie z Miejskim Zakładem Oczyszczania
Sp. z o.o. w sprawie prowadzenia monitoringu społecznego instalacji ZZO.
3. w dniu 19.12.2017r. zobowiązano Zarząd Spółki MZO do prowadzenia badań
sprawdzających odpady przyjmowane na nową kwaterę składowiska w Starych Lipinach
każdorazowo po przyjęciu partii 1500 ton odpadów, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
a także w uzasadnionych przypadkach na wniosek członków SKM.
4. na wniosek SKM podjęto kroki zmierzające do zminimalizowania uciążliwości zapachowej
powodowanej przez ZZO MZO w Starych Lipinach m.in. poprzez odgazowanie starej kwatery
składowiska.
5. wypracowane zostały formy komunikacji zapewniające dostęp do informacji na temat
bieżącej sytuacji w Spółce, o planach i działaniach podejmowanych przez Spółkę,
z zachowaniem obowiązujących przepisów, z wykluczeniem informacji stanowiących
tajemnicę handlową Spółki.
Spotkanie 1
01.12.2016r.
W spotkaniu uczestniczyli również: Paweł Kołacz i Piotr Wielgus Pracownia Zrównoważonego
Rozwoju – moderatorzy prac Lokalnego Komitetu Dialogu w procesie konsultacji społecznych
dotyczącym Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZO Wołomin. Spotkanie poprowadził Piotr
Wielgus.
Przedmiotem spotkania było wypracowanie Regulaminu pracy Komitetu i przyjęcie go. Piotr
Wielgus przedstawił projekt Regulaminu, który został poddany pod dyskusję uczestników

spotkania. Regulamin pracy wypracowany wspólnie przez członków Komitetu, zaakceptowany
i przyjęty jednogłośnie w jawnym głosowaniu. Podjęto również Uchwałę nr 1 z dnia 1 grudnia 2016
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu.
Ustalono, że członkowie Komitetu wezmą udział w spotkaniu dla radnych z ekspertami, którzy na
zlecenie Urzędu Miejskiego pracują nad koncepcją rozwiązania sytuacji Zakładu Zagospodarowania
Odpadów MZO Wołomin.
Spotkanie 2
28.12.2016r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczył Piotr Wielgus – Pracownia Zrównoważonego
Rozwoju z Torunia, który przedstawił rekomendacje podjęte przez Lokalny Komitet Dialogu. Po
podsumowaniu bieżącej sytuacji związanej z realizacją ZZO zajęto się sprawą wpisu składowiska
w gminie Wołomin do WPGO dla woj. Mazowieckiego. Członkowie SKM wyrazili swoje
zaniepokojenie zapisami w WPGO dla woj. mazowieckiego przyjętym w dniu 19.12.2016r. przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego, tabela 92, dotyczących kierunków działań związanych
ze składowiskiem odpadów komunalnych w Starych Lipinach, a dotyczących konieczności
zwiększenia rocznego limitu składowania odpadów o co najmniej 30 000 mg/rok. Ustalono,
że konieczne jest zajęcie stanowiska przez Gminę w tej sprawie i skierowanie wystąpienia do
Marszałka Woj.Mazowieckiego w sprawie usunięcia tego zapisu, jako niekorzystnego dla
mieszkańców gminy Wołomin.
Następnie podjęto uchwały:
1. Społeczny Komitet Monitorujący wnioskuje o podjęcie interwencji przez Burmistrz Wołomina
odnośnie wpisu dotyczącego zwiększenia rocznego limitu składowanych odpadów w WPGO
przyjętym 19 grudnia 2016r, tj. o utrzymanie dotychczasowego limitu 20 000Mg/rok.
2. Społeczny Komitet Monitorujący wnioskuje o zamrożenie wszelkich działań MZO związanych
z rozbudową i uruchomieniem instalacji służących do przetwarzania i składowania odpadów
w Starych Lipinach, do czasu uzgodnienia gminnej strategii gospodarowania odpadami oraz
ostatecznej koncepcji rozbudowy zakładu przez właściciela.
Spotkanie 3
10.01.2017r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczyli przedstawiciele firmy eksperckiej Green
Management Group Sp. z o.o., którzy dokonali prezentacja wstępnej koncepcji ZZO MZO Wołomin.
W czasie spotkania członkowie Komitetu mogli zadawać pytania dotyczące opracowanej koncepcji.
SKM dokonał analizy przedstawionej koncepcji w świetle realizacji rekomendacji Lokalnego
Komitetu Dialogu.
Spotkanie 4
20.02.2017r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczył członek Zarządu MZO Sp. z o.o. pan Jarosław
Kubała.
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 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. 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.
Spotkanie 5
28.02.2017r.
Odbyło się spotkanie członków Społecznego Komitetu Monitorującego z Burmistrz Wołomina panią
Elżbietą Radwan.
W czasie spotkania przedstawiono członkom Komitetu sprawozdanie z przebiegu prac związanych
z dalszym funkcjonowaniem ZZO MZO Wołomin oraz plany na przyszłość. Członkowie SKM
podnosili kwestię prowadzenia przez Urząd skutecznej kampanii informacyjnej dla mieszkańców,
jako elementu niezbędnego dla dobrego dialogu z mieszkańcami, w tym konieczność
poinformowania mieszkańców jakie rodzaje odpadów trafiać będą na nową kwaterę składowiska.
Podjęto również kwestię wstępu członków SKM na teren ZZO MZO Wołomin – konieczność
sformalizowania i doprowadzenia sprawy do finału, tak aby po otwarciu nowej kwatery
składowiska społeczny monitoring mógł skutecznie zadziałać, do czego zobowiązał się właściciel
Spółki.
Zobowiązano się również do przekazania wniosku na kompostownię, do uwag członków SKM.
Spotkanie 6
13.06.2017r.
W spotkaniu uczestniczyli poza członkami Komitetu: członek Zarządu MZO Sp. z o.o. pan Jarosław
Kubała, Mariusz Kądzielski radca prawny Urzędu Miejskiego, pani Natalia Ołowska – Czajka
adwokat ze strony MZO Sp. z o.o., pan Cyprian Mazur adwokat ze strony MZO Sp. z o.o.
W czasie spotkania pracowano nad projektem porozumienia w sprawie prowadzenia monitoringu
społecznego instalacji ZZO. Projekt został przedstawiony na rzutniku i przystąpiono do ustaleń
poszczególnych kwestii i brzmienia zapisów porozumienia. Na bieżąco wyjaśniano wszystkie sporne
zagadnienia.
Spotkanie 7
27.06.2017r.
W Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się kolejne spotkanie członków Społecznego Komitetu
Monitorującego (lista obecności w załączeniu).
Podjęto uchwały w sprawie delegowania członków Społecznego Komitetu Monitorującego
do podpisania porozumienia dot. prowadzenia monitoringu społecznego instalacji ZZO MZO
w Starych Lipinach.

Spotkanie 8
28.08.2017r.
W spotkaniu poza członkami SKM uczestniczył Prezes Zarządu MZO Sp. z o.o. pan Jarosław Kubała.
Omówiono bieżącą sytuację w ZZO MZO Wołomin w Lipinach Starych w następującym zakresie:
- prezes Kubała poinformował o prawomocnej decyzji na zamknięcie starej kwatery składowiska
(kwatera B) i przystąpieniu do prac związanych z jej rekultywacją,
- w trakcie uzgodnień jest instrukcja użytkowania składowiska, ostatni dokument, po uzyskaniu
którego MZO będzie mogło rozpocząć przyjmowanie odpadów na nową kwaterę składowiska,
- w trakcie jest pozyskanie przez MZO decyzji na przyjmowanie odpadów na kompostownię
odpadów zielonych,
- w związku ze sporem z wykonawcą robót związanych z rozbudową Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Starych Lipinach istnieje konieczność przeprowadzenia próbnego rozruchu
technologicznego w celu weryfikacji prawidłowości wykonanych przez firmę prac. Rozruchy te
zostaną wykonane w dwóch boksach. Członkowie SKM mają możliwość obserwowania
przeprowadzonych rozruchów.
- prezes Kubała poinformował o zmianach kadrowych na składowisku, aktualnie funkcję
kierownika składowiska pełni pan Leszek Kowalczyk.
Spotkanie 9
20.11.2017r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczyli dodatkowo: Prezes Zarządu MZO Sp. z o.o. pan
Jarosław Kubała, pełnomocnik Burmistrza pan Bartłomiej Rajchert.
Omówiono bieżącą sytuacji w ZZO MZO Wołomin w Lipinach Starych, w tym o uzyskanych
w ostatnim czasie zezwoleniach: instrukcja użytkowania składowiska, o zamiarze podpisania
umowy na przyjęcie odpadów (stabilizat) na nową kwaterę z MPO Warszawa i sposobie realizacji
tej umowy, w tym planowanej do przyjęcia ilości odpadów do końca roku 2017 (11 tys. ton).
Poruszono zagadnienia związane z bieżącą kontrolą przyjmowanych odpadów.
Prezes MZO Sp. z o.o. poinformował o zamiarze zorganizowania Dnia otwartego na terenie ZZO
MZO w Starych Lipinach i zaprosił członków SKM do udziału.
Spotkanie 10
19.12.2017r.
Społeczny Komitet Monitorujący wyraził zaniepokojenie ostatnimi doniesieniami medialnymi
związanymi z wjazdem ciężarówek poza godzinami pracy na teren ZZO w Starych Lipinach. SKM
wnosi o spotkanie z panem Jarosławem Kubałą prezesem MZO Sp. z o.o. i przedstawienie przez
niego pełnej i wyczerpującej informacji na temat:
– realizacji umowy z MPO Warszawa na odbiór odpadów deponowanych na nowej kwaterze
składowiska,
– realizacji umowy na transport tych odpadów z Warszawy do Wołomina,
– obowiązujących decyzji administracyjnych, w oparciu o które prowadzi działalność MZO Sp.
z o.o.,
– analizę stanu inwestycji jaką była Rozbudowa ZZO MZO Wołomin,
– możliwości technicznych i planów w zakresie zmniejszenia uciążliwości zapachowych
związanych z prowadzoną działalnością.
Społeczny Komitet Monitorujący wniósł o zamieszczenie w BIP Wołomin notatek informacyjnych
z odbytych, jak i kolejnych spotkań Komitetu.

Następnie podjęto uchwały:
1. Społeczny Komitet Monitorujący wnioskuje do właściciela MZO Sp. z o.o. o zobowiązanie
Zarządu Spółki w terminie niezwłocznym do transmisji monitoringu (on-line) z terenu ZZO MZO
w Starych Lipinach na stronie internetowej MZO Sp. z o.o.
2. Społeczny Komitet Monitorujący wnioskuje do właściciela MZO Sp. z o.o. o zobowiązanie
Zarządu Spółki do prowadzenia badań sprawdzających odpady przyjmowane na nową kwaterę
składowiska w Starych Lipinach każdorazowo po przyjęciu partii 1500 Mg odpadów, lecz nie
rzadziej niż raz w miesiącu, a także w uzasadnionych przypadkach na wniosek 3 członków
Społecznego Komitetu Monitorującego.
Spotkanie 11
28.12.2017r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczył dodatkowo Prezes Zarządu MZO Sp. z o.o. pan
Jarosław Kubała.
Omówiono bieżącą sytuację w ZZO MZO Wołomin w Lipinach Starych, w tym: poproszono prezesa
MZO o wyjaśnienie incydentu, jaki miał miejsce na składowisku odpadów w Starcy Lipinach
związanego z wjazdem transportów z odpadami poza godzinami pracy ZZO. Zwrócono się z prośbą
o pilne podjęcie działań związanych z udostępnieniem transmisji monitoringu ze składowiska na
stronie internetowej.
Podsumowano pracę SKM w ostatnich miesiącach oraz podjęto wspólnie decyzję o pilnym
przystąpieniu do sporządzenia rocznego sprawozdania z pracy Komitetu. Rozmawiano również
o podjęciu działań informacyjnych, które przybliżyłyby mieszkańcom sytuację związaną z
rozbudową ZZO MZO Wołomin w Starych Lipinach w chwili podjęcia decyzji o realizacji tej
inwestycji oraz stan obecny.
Spotkanie 12
12.03.2018r.
W spotkaniu poza członkami Komitetu uczestniczył dodatkowo Prezes Zarządu MZO Sp. z o.o. pan
Jarosław Kubała.
Omówiono bieżącą sytuację w ZZO MZO Wołomin w Lipinach Starych. Prezes MZO pan Jarosław
Kubała poinformował członków SKM o planowanym uruchomieniu transmisji online ze składowiska
oraz pracy Zielonego Pogotowia – inicjatywie MZO w zakresie poprawy czystości w Wołominie.
Członkowie SKM zwrócili uwagę na stan techniczny drogi dojazdowej do składowiska – droga ta jest
nieoświetlona, co może być powodem różnego rodzaju nadużyć i nieporozumień, ale również
wpływa negatywnie na wizerunek Spółki.
Poinformowano członków SKM o opublikowaniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Termin składania
uwag do WPGO to 4 kwietnia 2018r. W projekcie planu utrzymane zostały ilości odpadów
możliwych do przyjęcia przez instalację – składowisko w Starych Lipinach.

