
 Protokół Nr 19/2012

ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami, 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego 

oraz Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 22 października 2012 r.

Na  posiedzeniu  obecni  byli  członkowie  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego, Komisji Budżetu i Finansów oraz zaproszeni goście   wg załączonej 
listy obecności. 
Posiedzenie  rozpoczął  Przewodniczący  Komisji   Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa   i  Gospodarki  Nieruchomościami  - radny  Ryszard  Jonderko, który 
powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Informacja  na  temat  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy,  w  związku 

z wejściem w życie ustawy o czystości i porządku.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.    

Ad. 1
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia. 

        
Ad. 3
Komisje  szczegółowo  omówiły  temat gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy 
w świetle nowych przepisów, zapoznając się  z projektami uchwał w sprawie:

1/ ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

2/ odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  na których  nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

4/ określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania 
zbiorników   bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Radny Marek Profaska pytał czy jest już oszacowana stawka opłat.
Grzegorz Wolnik Peł. ds. PRiG poinformował, że na chwilę obecną jest jeszcze zbyt 
wiele  zmiennych  aby to  określić.  Na  pewno będzie  to  jedna opłata  dla  każdego 
mieszkańca.
Elżbieta Student ZDiSK dodała, że opłata zależy od kosztów odbioru, transportu, 
składowania  itp.,  jest  to  suma  wszystkich  kosztów  dzielona  na  mieszkańca. 
Na pewno żadna metoda nie jest idealna.
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Radny Ryszard Jonderko pytał o system kontroli między odbiorem  a wykonaniem 
usługi.
Elżbieta  Student poinformowała,  że  gmina  będzie  wyposażona  w  monitorujący 
system informatyczny.
Grzegorz Wolnik Peł. ds. PRiG dodał, że w Urzędzie na bazie pracowników, będzie 
utworzony  wydział  gospodarki  odpadami,  który  zajmie  się  całością  tych  spraw. 
Zwrócił  uwagę,  że  opłata  śmieciowa  będzie  pokrywała  również  koszty  związane 
z obsługą administracyjną.
Radny  Grzegorz  Płonka  zaproponował  aby  zamiast  zatrudniania  dodatkowych 
pracowników  zakupić  wagę,  która  umożliwiłaby  gminie  większą  kontrolę  nad 
przewoźnikiem.
Grzegorz Wolnik Peł. ds. PRiG poinformował, że od lat statystyki są prowadzone, 
dane  są  znane  więc  jest  do  czego  się  odnieść,  natomiast  kontrole  i  tak  będą 
prowadzone.  Dodał,  że na początek najbardziej  czasochłonne będzie utworzenie 
bazy danych.
Elżbieta  Student poinformowała,  że  system  będzie  rozbudowywany,  docelowo 
kontrola nad odpadem będzie kompleksowa od a do z, tak system będzie działał 
za kilka lat.
Radny  Marek  Profaska  pytał  czy  będzie  możliwość  składania  deklaracji 
elektronicznie.
Elżbieta Student wyjaśniła, że  na razie nie ma deklaracji w formie elektronicznej, 
nie ma skrzynki podawczej, jest tylko możliwość pobrania druku ze strony.
Radny Bernard Strzoda pytał o kwestie dot. odpłatności za odpady na posesjach 
niezamieszkałych  na  stałe,  gdzie  właściciele  przebywają  najwyżej  kilka  miesięcy 
w  roku.  Jak  wyliczone  zostaną  opłaty  na  posesjach  niezamieszkałych,  gdzie 
wytwarzane są odpady. 
Elżbieta Student wyjaśniła, że mieszkańcy składają deklarację i w takim przypadku 
gdy ktoś przyjeżdża, składa deklarację ile osób na posesji zamieszkuje i z tego tytułu 
ponosi opłatę. W przypadku posesji niezamieszkałych, gdzie wytwarzane są odpady, 
jest to głównie związane z branżą handlową, znane są dane szacunkowe.
Radny  Bogdan  Knopik pytał,  czy  przedstawiony  wzór  deklaracji  też  wynika 
z ustawy. Zwrócił uwagę, że w deklaracji nie ma rozróżnienia, czy prowadzona jest 
selektywna zbiórka, czy nie.  
Elżbieta Student  poinformowała,  że zgodnie z  ustawą Rada musi  przyjąć wzór 
deklaracji, natomiast jej treść jest przemyślanym materiałem wzorcowym grupy osób.
Pytanie o prowadzenie selektywnej zbiórki jest zawarte w części C deklaracji. 

Ad. 4
Komisje  zapoznały się z pozostałymi branżowymi projektami uchwał na dzisiejszą 
sesję,  do których nie zgłoszono uwag.

Ad. 5
Radny Bogdan Knopik zgłosił potrzebę zakupu walca dla ZDiSK.
Radny Grzegorz Płonka – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu 
Przestrzennego  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  ujęcie  w  budżecie  2013  roku 
środków na zakup walca.
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Członkowie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu  Przestrzennego 
„jednogłośnie”  poparli  wniosek  do  budżetu  na  2013  rok  o  zabezpieczenie 
środków na zakup walca dla ZDiSK. 

Ad. 2
Protokół  Nr  18/2012  z  posiedzenia  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa, 
Leśnictwa  i  Gospodarki  Gruntami  z  dnia  10  września  2012  r.  został  przyjęty  6 
głosami „za”, 1 „wstrzymującym”.
Protokół  Nr  18/2012  z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  i  Ładu 
Przestrzennego   z  dnia  10  września  2012  r.  został  przyjęty  6  głosami  „za”, 
2 „wstrzymującymi”.

  
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
A. Kuśka 

 Przewodniczący Komisji    Przewodniczący Komisji    Przewodniczący Komisji

radny Ryszard Jonderko    radny Grzegorz Płonka     radny Edward Kucharczyk 
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