
1 

Protokół Nr 14/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 2 marca 2020 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji, pozostali radni oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji 
radny Adam Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich oraz poinformował, 
że tematem posiedzenia są sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi 
na terenie nasze gminy. 

 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że nowelizacja ustawy                    
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie może spowodować, że nasze dochody 
zmaleją o 40%. Chodzi tu o obsługę nieruchomości niezamieszkałych, gdzie stawka 
nie będzie mogła być wyższa niż 5,90 zł za pojemnik 120 l. Wydatki te przejdą na 
mieszkańca, chyba, że wyłączymy te nieruchomości z systemu, za wyjątkiem 
nieruchomości użyteczności publicznej. Są to przede wszystkim nieruchomości,                   
na których prowadzona jest działalność gospodarcza, trafiłyby one wtedy na wolny 
rynek. 
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik powiedział, że jest to trudna decyzja, ale 
dlaczego mamy obciążać mieszkańców. Przy takich stawkach system się nie 
zbilansuje.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że wtedy nieuczciwi przedsiębiorcy mogą 
zawrzeć umowę na zaniżoną ilość odpadów, a reszta śmieci wyląduje w systemie. 
Kluczowa tu będzie kontrola. 
Radny Artur Szwed zapytał czy będą oni mieli narzucone ilości przy zawieraniu 
umowy. 
Pełnomocnik ds. PRIG powiedział, że sami będą wskazywali ilości na jakie będzie 
zawierana umowa. Jednak mamy w systemie dane z ostatnich 8 lat, więc będzie 
możliwe ich porównanie i kontrola.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał co w sytuacji, gdy okaże się, że nie ma odbiorców.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że przedsiębiorcy będą mieli czas, aby 
zapoznać się z rynkiem. Mówimy tu tylko o odpadach komunalnych, nie wynikających 
z produkcji, na które mus być odrębna umowa. Jeżeli nie wyłączymy tych 
nieruchomości z sytemu to będziemy musieli do niego dopłacić i stawkę będzie 
trzeba podnieść do 28 zł.  
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali propozycję wyłączenia 
nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami.  
 
Naczelnik Wydziału GO dodała, ze będziemy musieli podjąć także uchwałę 
określające górne stawki opłaty. Stawki te dotyczyć będą tych wyłączonych 
nieruchomości i wtedy firma odbierająca odpady z tych nieruchomości nie będzie 
mogła ich przekroczyć.  
Przewodniczący RM powiedział, że nie do końca rozumie dlaczego mamy takie 
stawki uchwalać, zapytał jakie mamy do tego narzędzia. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że takie narzędzia daje nam ustawa. Poza tym 
Rada podjęła już taką uchwałę w 2007 roku.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że firma Komart, która działa na naszym 
terenie może to wykorzystać. 
Radny Marek Szczech powiedział, że może być wręcz przeciwnie i może otworzyć 
się tu wolny rynek. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że uchwała ta będzie prawem miejscowym, 
będzie podjęta na analizie rzetelnych danych dot. tego rynku. 
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Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że w marcu powinniśmy podjąć uchwałę dot. 
deklaracji, musi się znaleźć w niej klauzula RODO. Mamy na to czas do 14 maja, ale 
gdy podejmiemy to w marcu, to w razie uwag nadzoru prawnego będziemy mieli czas 
żeby to poprawić. Poza tym będziemy musieli podjąć także uchwałę dotyczącą 
metody i wyboru stawki opłaty, ewentualnych ulg przy kompostowaniu bio, musimy 
zmienić duży i mały regulamin. Te uchwały musza być podjęte do września.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak ma wyglądać w deklaracji zapis dot. ulgi                     
w związku z kompostowaniem odpadów bio.  
Pełnomocnik ds. PRIG powiedział, że musimy podejść do tego ostrożnie. 
Zwolnienia powinny być proporcjonalne do zmniejszenia wydatków w zakresie 
gospodarki odpadami. W innych gminach jest to 1-2zł od osoby.  
Naczelnik Wydziału GO wyjaśniła, że zwolnienie możemy liczyć od opłaty lub od 
osoby. Zwolnienie od osoby jest lepszą metodą, choć z drugiej strony ilość osób nie 
ma wpływa na to ile jest odpadów zielonych. Do tego będą musiały by spełnione 
pewne warunki. 
Radny Grzegorz Marek zapytał czy wtedy będzie musiała być prowadzona pełna 
segregacja i czy będą w to wchodziły odpady obiadowe.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że jeżeli ktoś będzie chciał kompostować to 
możemy go zwolnić z posiadania w całości lub części drugiego pojemnika na bio. 
Chciałaby, aby ograniczyć odbieranie odpadów bio spod drzwi oraz żeby bio było                  
w pojemnikach, a nie w workach i wtedy odbierać jeden pojemnik. Nie możemy 
zabronić częściowego odbierania bio dla kompostujących, bo nie wszystko da się 
skompostować.  
Radny Gabriel Breguła zapytał co w sytuacji, gdy ktoś obcina iglaki, które nie 
nadają się na kompost. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że należy wywieźć je na PSZOK.  
Radny Janusz Szołtysek zaproponował, aby kompostowniki były tylko na terenach 
rolno-osadniczych i aby działka miała przynajmniej 1500 m2. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że nie możemy tego zrobić, musimy objąć ulgą 
wszystkich, którzy zdeklarują się, że będą kompostować.  
Przewodniczący Rady powiedział, że powinna być możliwość różnicowania stawki 
dla tych, którzy kompostują i całkowicie zrezygnują z pojemnika bio oraz dla tych, 
którzy kompostują ale pojemnik bio mają. Zapytał co zrobimy z mieszkańcami 
budynków wielorodzinnych.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że nie możemy tak różnicować stawki. Z kolei 
ulga dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych. 
Radny Michał Toman zapytał od kiedy będziemy ograniczać bio do jednego 
pojemnika. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że chce ograniczyć odbieranie bioodpadów 
spod drzwi oraz żeby znalazły się one w pojemnikach, a nie w workach. Jeżeli 
zostaną one w workach to jest to dodatkowy odpad. Zagospodarowanie bio w 
workach kosztuje więcej niż odbieranie ich luzem, a to wszystko podwyższa koszty. 
Dodatkowo Rada w regulaminie może określić wymagania co do kompostowania.  
Radny Marek Szczech zauważył, że rocznie zużywamy w gminie 600 tysięcy 
worków. Powinniśmy to eliminować. Takie worek zanieczyszcza odpad bio plastikiem.  
Jeżeli chodzi o ograniczenia to dobrze byłoby je wprowadzić w zależności od  opłat.  
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że zyski z kompostowania mogą być 
krótkotrwałe, gdyż kompost może wylądować na PSZOKu.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że zniżki będą proporcjonalne do 
oszczędności. Musimy poczekać na skutek. Jeżeli zaś chodzi o różnicowanie 
ograniczenia odbioru bio od opłaty to nie ma takiej możliwości.   
Radny Grzegorz Marek zauważył, że 40% odpadów w systemie to bio. Jeżeli nie 
będziemy edukować ludzi to nie zmniejszymy tych odpadów.  
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Przewodniczący RM stwierdził, że zniżka powinna być bardziej zachęcająca i 1 zł to 
za mało.  
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że posiadanie kompostownika jest plusem dla 
właściciela działki. Musimy wyważyć tą zniżkę, ponieważ system ma się bilansować.  
Radny Marek Szczech zauważył, że już obowiązek posiadania pojemnika z góry 
nam zredukuje bio.  
Radny Michał Toman powiedział, że wtedy reszta bio trafi do zmieszanych, gdzieś 
to na pewno wyląduje.  
Przewodniczący RM powiedział, że jak służby zauważą bio w zmieszanych to tego 
nie odbiorą.  
Przewodniczący Komisji zapytał jakie należy podjąć rozwiązania. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że trzeba ograniczyć odbieranie odpadów bio 
spod drzwi, zlikwidować worki albo zastąpić je workami bio. 
Radny Michał Toman stwierdził, że ograniczenie odbierania bio wpłynie na 
kompostowanie, gdyż nikomu nie będzie się chciało wozić tych odpadów na PSZOK.  
Radny Janusz Szołtysek zaproponował, aby wprowadzić worki z kodem. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że sąd już zakazał tego, gdyż stwarza to 
możliwość zidentyfikowania śmieci. 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy ulga będzie obowiązywała cały rok.  
Naczelnik Wydziału GO odpowiedziała, że tak, gdyż bio produkujemy cały rok.  
 
Zaproponowała, aby przegłosować następujące propozycje:  

 zastąpienie worków na odpady bio pojemnikami 120 l,  

 ograniczenie odbioru bioodpadów spod drzwi (możliwość wywozu reszty na 
PSZOK),  

 1 zł od osoby zniżki dla mieszkańców kompostujących odpady bio.  
Propozycje te zostały przyjęte jednogłośnie pozytywnie.  
 
Radny Michał Toman zaproponował, aby w paragrafie 7 regulaminy zmniejszyć 
wielkość pojemnika na odpady. 1100 litrów to dużo, a nie wszystkie bloki potrzebują 
tak dużych kontenerów i nie mają gdzie tego wstawić.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wszystkie uwagi do regulamin 
zgłaszać do wydziału Gospodarki Opadami. 
Radny Waldemar Mitura zapytał jakie są konsekwencja nie przestrzegania 
regulaminu. Nie ma w nim żadnych takich zapisów. 
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że jest to kara grzywny. W regulaminie nie 
możemy mieć zapisów powielających zapisy ustawy.  
Dodała, że jeżeli chodzi o zasady kompostowania to będzie przeprowadzona w tym 
zakresie kampania edukacyjna.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


