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Protokół Nr 15/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 25 maja 2020 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące.           

 
Ad. 1  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 13/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego 2020 roku został przyjęty  
6 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi”– głosowało 9 radnych.  
Protokół Nr 14/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 2 marca 2020 roku został przyjęty 
8 głosami „za”  i 1 głosem „wstrzymującym”– głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner omówił wszystkie uchwały dot. nieruchomości, 
które zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy w umowach najmu lub dzierżawy jest zapis, 
żeby najemcy dbali o wizerunek terenu i budynków, ponieważ zdarza się, że nie 
dbają. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że możemy tu ingerować tylko w ramach zapisów 
obowiązujących w ramach planu zagospodarowania przestrzennego. W umowach 
wprowadzamy zapisy jak najdalej idące zgodnie z obowiązującym planem.  
 
Ad.4 
Przewodniczący Komisji przedstawił informację przygotowaną przez Naczelnika 
ZKO dot. dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków, do wymiany źródeł ciepła 
oraz grantów.  
Następnie poinformował, że jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, 
które wymagają konsultacji społecznych, to są one wstrzymane, ponieważ nie ma 
możliwości spotkania się z mieszkańcami i dlatego mogły by być przez nadzór 
podważone.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że w najbliższym czasie 
będziemy musieli podjąć uchwały dot. gospodarowania odpadami. Wyjaśniła, że na 
dziś przygotowała wstępne projekty, podlegające dyskusji, ponieważ regulaminy 
muszą być przesłane do opinii do Sanepidu oraz poddane konsultacjom.  
Najważniejsze zmiany dotyczą odpadów bio. Zmienił się udziałowiec firmy Komart, 
umowę mamy do końca roku, a stawki za odpady idą w górę. Stąd ograniczenia                      
w regulaminie. W regulaminie musimy także określić zasady kompostowania, mamy 
zmienione stawki, a nie mamy zasad. Musimy zastanowić się czy będziemy dobierać 
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odpady bio od kompostujących czy nie. Czy bio mają być w pojemnikach, czy 
zostawiamy w workach i ograniczamy je.  
Radny Grzegorz Marek powiedział, że 1 zł ulgi to mało i dobrze by było nie 
ograniczać całkowicie odbioru bio od kompostujących. Zapytał czy inne gminy też 
wprowadziły pojemniki i kto maje kupić. 
Naczelnik GO powiedziała, że różnie to jest. Nie przejmiemy obowiązku 
wyposażenia posiadłości w pojemnik. Jeżeli chodzi o ulgi to musimy być ostrożni. 
Jeżeli ilość odpadów zmaleje, to możemy to zmienić.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że często ludzie dbają o teren między płotem 
a chodnikiem np. w Książenicach. Jeżeli ograniczymy im ilość odbieranych kubłów to 
przestaną to robić. Poza tym PSZOK nie jest przygotowany technicznie do odbioru 
większej ilości bio, brakuje kontenerów, nawet przed pandemią robiły się kolejki 
przed bramą na wąskiej drodze dojazdowej. 
Naczelnik GO powiedziała, że odpady zbierane wzdłuż ulic powiatowych nie 
powinny trafić do systemu. Mamy 2 tys. ton odpadów miesięcznie, stawki są wysokie. 
Nie powinniśmy odbierać odpadów z terenu, którego nie jesteśmy właścicielami.                  
W PSZOK jest boks dla odpadów zielonych i na pewno sobie poradzą z ich większą 
ilością.  
Radny Marek Szczech powiedział, że już kiedyś ograniczyliśmy ilość worków bio                    
i odpady te trafiały do zmieszanych. Już sam wymóg posiadania pojemników 
spowoduje to, że będzie tego mniej. Poza tym za worki też płacimy. 
Radny Artur Szwed powiedział, że PSZOK jako jedyna jednostka pracowała cały 
czas. Korki są z powodu wymogów ministerstwa, sytuacja była wymuszona 
procedurą.  
Radny Marcin Stempniak zapytał czy może być bonifikata dla tych, którzy nie 
oddają żużlu i popiołu.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że złożył w tym temacie interpelację, jednak 
otrzymał odpowiedź, że nie. 
Radny Marcin Stempniak zapytał czy własna instalacja na odpady bio może być 
ratunkiem dla nas na przyszłość.  
Naczelnik GO odpowiedziała, że instalacja tylko dla naszej gminy jest ekonomicznie 
nierentowna. Gminy ościenne nie chcą w to wejść. Wsad musi być odpowiedni.                     
A czekają nas kolejne obostrzenia dot. poziomów recyklingu. Będą kary. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że temat jest trudny i zawsze tu były 
wątpliwości. Najprościej ograniczyć bioodpady. Na razie daliśmy 1 zł ulgi, zobaczymy 
jak będzie dalej. Kiedyś ludzie nigdy nie mieli tyle zielonego bo kompostowali. Mamy 
niemożliwe ilości odpadów i musimy je ograniczyć ale rzeczywiście. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że trudno jest zrozumieć, że najwięcej bioodpadów 
pochodzi z sołectw. On wystawia 1,5 worka bio przez cały rok. Prosi o przemyślenie 
kwestii bioodpadów pod każdym względem.  
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 
 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


