RADOMSKI RADKOM
DAJE PRZYKŁAD

19 czerwca br. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych odwiedzili
przedstawiciele gmin, współpracujących ze spółką RADKOM w zakresie
dostarczania odpadów do radomskich instalacji. Było to spotkanie tematyczne,
specjalistyczna wizyta znawców tematu. Jego uczestnicy brali bowiem udział
w warsztatach komunalnych na temat „Niezbędnych działań prawnych i logistycznych
w budowie systemu gospodarki odpadami”. Jednym z punktów organizacyjnych
warsztatów była właśnie wizyta w radomskim zakładzie.
Warsztaty zorganizowane przez Ekorum we współpracy z Profeko, nie przez
przypadek odbyły się w Radomiu. Tutejszy Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
jest bowiem największą i jedyną w regionie radomskim instalacją, wyposażoną
w moduł kompostowania odpadów. Jest to jedna z 5 regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych na Mazowszu. Pozostałe 4 instalacje
obsługują regiony: płocki, warszawski, ostrołęcko – siedlecki i ciechanowski.
Uczestnicy warsztatów po przyjeździe do Zakładu powitani zostali przez
Prezydenta miasta Radomia pana Andrzeja Kosztowniaka.

Zwrócił on uwagę gości na potencjał miasta Radomia w zakresie segregacji,
odzysku i utylizacji odpadów oraz na fakt, iż Zakład na Wincentowie jest jedną
z największych i najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce, oferującą
najbardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu spółki „RADKOM” zarządzającej
instalacjami zakładu, pan Marian Kozera. Witając przybyłych na warsztaty, wyraził
zadowolenie z dotychczasowej współpracy z gminami, zaznaczając jednocześnie iż
zarówno gminy, jak i Radom, czeka zmierzenie się ze zmianami w regulacjach
prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki odpadami w gminach.

W tym momencie swoje wystąpienie rozpoczął prof. dr hab. Marek Górski,
wykładowca uniwersytetów łódzkiego i szczecińskiego, specjalista w zakresie
tematyki odpadowej.

Zebrani w sali konferencyjnej radomskiego Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych goście z zaciekawieniem przysłuchiwali się jego wykładowi.

Na początek przedstawione zostały zasady postępowania z odpadami
w gminach i rola unijnych przepisów prawnych w tym zagadnieniu. Następnie
omówiono

proces

legislacyjny

nowelizowanych

przepisów,

dotyczących

postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasadność ich wprowadzania. Kolejną
kwestią były obowiązki gmin, związane z wprowadzaniem nowego systemu
prawnego i organizacją systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na zakończenie
wykładu prof. Górski przedstawił temat wpisu do rejestru działalności regulowanej
i zmian w przepisach o postępowaniu z odpadami komunalnymi, w świetle
zastąpienia dotychczasowej formuły zezwolenia na świadczenie takich usług,
obowiązkiem uzyskania wpisu do w/w rejestru.

Tuż po przerwie pan Marek Pszonka z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa

Mazowieckiego

przestawił kwestię

dostosowania

regulaminu

utrzymania czystości i porządku w gminie do założeń Wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Omówiono zapisy i najważniejsze elementy powołanego planu. Szczególna
uwaga uczestników warsztatów została zwrócona na określenie regionów gospodarki
odpadami komunalnymi oraz wskazanie gmin wchodzących w ich skład. Następnie
przedstawiono wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, w poszczególnych regionach gospodarowania nimi. Wykładowca
zaznaczył, iż radomski zakład jest jedną z trzech regionalnych instalacji wskazanych
w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego,
na lata 2012 - 2023.
Następnie głos
zabrał pan Leszek Wołowiec, przedstawiciel
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Omówił on rolę związków
międzygminnych w nowym systemie gospodarowania odpadami, przedstawił również
działania prawne i logistyczne, niezbędne do zbudowania prawidłowo
funkcjonującego w/w systemu.

Na przykładzie gmin terenu Dorzecza Koprzywianki pokazano zasady
organizowania prawidłowo funkcjonującego systemu zbiórki odpadów komunalnych.
Wskazano również zalety zrzeszania się gmin w związkach międzygminnych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
zmniejszenia
kosztów
wprowadzenia
i funkcjonowania systemu oraz łatwiejszej koordynacji działań informacyjnych
i edukacyjnych we wdrażaniu nowego systemu.
Kolejnym mówcą był pan Dariusz Skrobol z Urzędu Miejskiego
w Pszczynie. Na przykładzie reprezentowanej przez siebie gminy przedstawił koszty
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami.

Następnie pan Radosław Michalec, przedstawiciel Profeko Sp. z o.o.
przedstawił zagadnienie wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami w gminie
i skutecznego zarządzania nim.

Na przykładzie „Kompleksowego systemu zarządzania i monitoringu
odpadami w gminie” pokazał jak sprawnie wprowadzić nowy system gospodarki
odpadami w gminie, jak nim zarządzać i rozliczać, jak analizować zachodzące
w systemie procesy i monitorować prawidłowość funkcjonowania systemu.
Bezpośrednio po przedstawicielu Profeko głos zabrał pan Paweł Grzywacz
z Urzędu miasta w Radomiu.

Omówił on zagadnienie przygotowania dokumentacji przetargowej na odbiór
i zagospodarowanie odpadów w gminie. Wskazał różnice pomiędzy przetargiem
na odbiór odpadów a przetargiem na ich odbiór i zagospodarowanie.
Ostatnim mówcą warsztatów był Prezes Zarządu spółki „RADKOM” pan
Marian Kozera. Jako przedstawiciel Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, na
terenie którego zorganizowano warsztaty, przedstawił zagadnienie prawidłowej
gospodarki odpadami w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych.

Omówił również rolę selektywnej zbiórki odpadów w zwiększeniu skuteczności
ich odzysku. Przedstawił ponadto zasady prowadzenia edukacji ekologicznej,
w odniesieniu do prowadzonych metod gospodarowania odpadami w regionie.
Następnie goście zaproszeni zostali do obejrzenia Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych i naocznego zapoznania się z zastosowanymi w nim rozwiązaniami
technicznymi i technologicznymi.

Wizyta w zakładzie była jednym z punktów organizacyjnych warsztatów.
Miejmy nadzieję, iż zarówno takie wizyty jak i warsztaty będą miały charakter
cykliczny, stanowiąc doskonałą promocję dla radomskich rozwiązań.

