Protokół
ze spotkania w dniu 15.04.2015 r.
w sprawie zabudowy linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów
ściekowych na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym

Na spotkaniu obecni byli:
Pan Waldemar Kampa – Wójt Gminy Turawa
Pani Krystyna Wieczorek – Sołtys Wsi Kotórz Mały
Pani Danuta Wajs – Prezes Zarządu WIK Turawa
Pan Grzegorz Musielak – P.O. Dyr. Ds. Technicznych WIK Turawa
Pan Tomasz Strzelczyk – Główny Technolog Oczyszczalni Ścieków WIK Turawa
Pan Ryszard Kogut – Radny wsi Turawa
Pan Waldemar Czech – Radny wsi Kotórz Mały
Mieszkańcy miejscowości Kotórz Mały i Turawa – zgodnie z załączoną listą obecności

W celu wprowadzenia do dyskusji Pan Tomasz Strzelczyk przedstawił obecnym
ustalenia opracowanej przez Politechnikę Opolską ,,Analizy uciążliwości odorowej
i wybranych aspektów środowiskowych projektowanej linii technologicznej przerobu
komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym”.
Podczas spotkania dokonano następujących ustaleń:
1. Mieszkańcy postulują przygotowanie przez Radę Gminy Turawa uchwały, która zakaże
przerabiania w projektowanym reaktorze innych osadów niż dopływające siecią
kanalizacyjną i dowożone z terenów Gminy Turawa i Łubniany. Pani Prezes Danuta Wajs
w imieniu WIK Turawa poinformowała, że projekt nie przewiduje przerabiania innych
osadów, co potwierdzają zapisy Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia ograniczające możliwość przerabiania osadu do maks. 1000 Mg rocznie.
2. Mieszkańcy zgłosili postulat o montaż filtra w kominkach pomieszczenia komory
reakcyjnej. Pani Prezes wyraziła na to zgodę, jednocześnie zobowiązała się do złożenia
wniosku o zmianę Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, aby
decyzja nakazywała stosowanie filtra.

3. Mieszkańcy wyszli z inicjatywą powołania społecznego komitetu nadzorującego regularną
wymianę biofiltra, na co Pani Prezes wyraziła zgodę.
4. Spółka poinformowała mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia w miesiącu kwietniu
nasadzeń trzech gatunków drzew (jarzębina, leszczyna, sosna) w dwóch pasach na terenie
oczyszczalni ścieków.
5. Mieszkańcy wyrazili wolę aby wyznaczyć strefę ochronną dla oczyszczalni ścieków,
w której nasadzenia objęłyby teren kilkuset metrów kwadratowych, pomiędzy oczyszczalnią
ścieków a Turawą. Pani Prezes wyjaśniła, że strefa taka powinna zostać wyznaczona
na etapie budowy oczyszczalni, a kompetencje do ewentualnego wyznaczenia strefy posiada
Gmina Turawa. Wójt Gminy Turawa poinformował, że nie posiada działek, które
umożliwiałyby zorganizowanie strefy w tym terenie.
6. Mieszkańcy zwrócili się do Wójta Gminy Turawa o wybudowanie odrębnej drogi
dojazdowej do oczyszczalni, która miałaby służyć odciążeniu ulicy Wodnej. Wójt Gminy
Turawa wyjaśnił, że w związku z wybudowaniem w latach 2010-2012 sieci kanalizacyjnej na
Terenie gminy, ruch na ulicy Wodnej jest znacznie ograniczony, natomiast w momencie
możliwości pozyskania dofinansowania do inwestycji, nowa droga zostanie wybudowana.

