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 Potrzeba kompleksowego rozwiązania gospodarki 
odpadami była jedną z podstawowych przyczyn, dla 
której Puszczykowo przystąpiło w październiku 2003 
roku do Związku Międzygminnego „Centrum Zago-
spodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu.

Członkami Związku oprócz Puszczykowa są gminy: 
Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Po-
wiat Kościan, Miasto Kościan, Luboń, Mosina i Stęszew.

Ideą powstania Związku było wspólne wykonywanie 
zadań publicznych dotyczących gospodarki odpadami, 
realizowanych przez budowę, utrzymanie i eksploata-
cję wspólnych instalacji i urządzeń do odzysku lub unie-
szkodliwiania odpadów komunalnych, organizowanie 
ich selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania. 
Z założenia solidarne jest także finansowanie tych inwe-
stycji, poparte dofinansowaniem ze środków pomoco-
wych, głównie we współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na obecnym etapie okazuje się, że budowa wspól-
nej sortowni śmieci, to za mało. Potrzebne jest stwo-

rzenie jednolitego systemu gospodarki odpadami od 
segregacji u źródła, przez odbiór z gospodarstw do-
mowych, po składowanie i utylizację wraz ze wspólną 
polityką cenową i edukacyjną.

W czasie walnego zgromadzenia Związku, które od-
było się 16 lutego br. w Czempiniu, burmistrz Małgorza-
ta Ornoch-Tabędzka upominała się o takie właśnie kom-
pleksowe podejście do tematu i zaplanowanie działań 
dających gminom perspektywę efektywnego rozwiąza-
nia problemu odbioru i selekcji odpadów.

Z podobnymi trudnościami borykają się wszystkie 
gminy aglomeracji poznańskiej. Podkreślił to 14 marca 
w czasie krótkiej, roboczej wizyty w Puszczykowie, pre-
zydent Poznania Ryszard Grobelny. Mówił o możliwości 
utworzenia innego związku celowego, którego człon-
kami byłyby wszystkie gminy powiatu poznańskiego, 
a którego głównym celem byłoby doprowadzenie do 
budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów.  (o-ag)

Związki międzygminne – wspólny sposób na odpady

Instrukcja segregacji surowców wtórnych
• makulatura (worek 60 l) – suchy i czysty papier, tektura lita i falista, gazety (nie wolno wrzucać: papieru 

zatłuszczonego, woskowanego, łączonego z folią, ręczników i chusteczek jednorazowych, itp.),
• opakowania po chemii gospodarczej, opakowania z metalu i butelki typu Pet (worek 120 l) – wypłukane 

opakowania po szamponach, płynach do naczyń, płynach do prania i płukania, umyte pojemniki po 
farbach emulsyjnych, pojemniki po odżywkach do roślin, nakrętki do słoików i butelek, puszki, butelki 
typu Pet we wszystkich kolorach – zgniecione i zakręcone,

• opakowania szklane (worek 120 l) – słoiki, butelki białe i kolorowe – całe bez nakrętek.

W ślad za dyskusją o sposobie działania Związku 
Międzygminnego „Selekt”, która odbyła się w czasie 
walnego zebrania, prezes Związku Dorota Lew (bur-
mistrz Czempinia) zaproponowała przedstawicielom 
gmin związkowych uczestnictwo w wizycie studialnej 
w Kutnie. Odbyła się ona 1 marca br, a Puszczykowo 
reprezentowała zastępca burmistrza, Anna Gonet. Go-
spodarze Kutna zaprezentowali gościom organizację 
i osiągnięcia, działającego od 1993 roku, zrzeszające-
go 14 gmin, Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. 
Działalność związku oparta jest o umowę spółki prawa 
handlowego. Gminy znalazły inwestora strategiczne-
go, który wniósł swoje udziały w formie kapitału oraz 
efektywną technologię, nowe maszyny i wyposażenie. 
Zyski, które wypracowuje spółka, w całości przezna-
czane są na inwestycje i udoskonalanie sytemu. Dzięki 
temu powstała, warta ponad 3 mln zł., sortownia 
odpadów wraz z systemem logistycznym, pozwa-
lającym na ich transport do właściwych zakładów 
utylizacji. Moce przerobowe sortowni pozwalają 
przetworzyć odpady od 200 tysięcy mieszkańców.

W „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” 

Wizyta studyjna w Kutnie

powstają obecnie plany realizacji podobnej inwestycji. 
Obok sortowni odpadów w gminie Czempiń, powstać 
ma nowoczesne wysypisko odpadów i kompostownia.

Wiedza zdobyta podczas wizyty w Kutnie, po-
zwali na racjonalną ocenę możliwości prowadzenia 
kompleksowej gospodarki odpadami tylko w ramach 
Związku „Selekt”, bądź w dodatkowej kooperacji 
z gminami aglomeracji poznańskiej. Dla Puszczykowa 
zabiegającego o czystość środowiska naturalnego, 
podniesienie jakości życia mieszkańców i atrakcyjności 
rekreacyjnej miasta, uporanie się z problemem śmieci 
jest sprawą pierwszej wagi.  (o-ag)


