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Protokół Nr 16/2020 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 29 maja 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. 
 
Spotkanie po raz kolejny odbyło się w celu omówienia propozycji uchwał w sprawie 
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 
czerwionka-leszczyny oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                  
i zagospodarowania tych odpadów.  
Przewodniczący Komisji przypomniał, że pewne kwestie zostały już przegłosowane 
na wspólnym posiedzeniu w marcu, a było to zastąpienie worków na odpady bio 
pojemnikami 120 l oraz ograniczenie odbioru bioodpadów spod drzwi (możliwość 
wywozu reszty na PSZOK). 
Radna Jolanta Szejka poruszyła sprawę odpadów na cmentarzach parafialnych, 
proboszcz zadeklarował, że może płacić wyższą stawki za pojemniki, ale chciałby 
zostać w systemie.  
Naczelnik GO powiedział, że jeżeli wyłączamy nieruchomości niezamieszkałe to 
cmentarze też. Nie możemy zostawić cmentarzy w systemie i pobierać od nich 
wyższych stawek, gdyż górna stawka opłaty jest zapisana w ustawie.   
Radna Jolanta Szejka zapytała czy pojemnik po żużlu może być wykorzystany na 
bioodpady. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że tak ale chciałaby, aby 
docelowo wszystkie pojemniki były dopasowane kolorystycznie. Zawsze można je 
przemalować.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy będziemy odbierać odpady bio spod drzwi 
ludziom, którzy mają ulgę za kompostowanie. 
Naczelnik GO powiedziała, że założenie jest takie, żeby nie odbierać w ogóle.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał w jaki sposób PSZOK odbiera te odpady – luzem 
czy w workach? 
Naczelnik GO powiedziała, że jest tam przeznaczony do tego boks i odpady te mają 
być tam wyładowane. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał w jaki sposób odpady będą odbierane ze szkół                  
i przedszkoli. 
Naczelnik GO powiedziała, że szkoły i przedszkola zostaną w systemie. Są 
rozliczane od ilości pojemników.  
Radny Henryk Fuchs zapytał co z boiskami. 
Naczelnik GO powiedziała, że będą płacić od pojemników, tak jak jest to dziś. 
Radny Gabriel Breguła zaproponował, aby parafie zostały w systemie. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie widzi powodu, dla którego mamy  
finansować parafie. 
Naczelnik GO powiedziała, że nieruchomości niezamieszkałe wyłączamy z systemu 
dlatego, że górne stawki opłat są znacząco zaniżone. W przeciwnym razie będziemy 
musieli dołożyć ze stawek od mieszkańców. Jak tak to zostawimy, to mamy dziurę 
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budżetową w systemie.  
Radny Marek Szczech zapytał jaką pojemność będą miały mieć pojemniki. 
Zaproponował, aby zostawić jeden pojemnik tym co mają kompostowniki.  
Naczelnik GO powiedziała, że wielkość pojemników na bio nie będzie określona                                     
w regulaminie. Boi się, że jak to zrobimy, to nadzór prawny uchyli uchwałę.                          
W regulaminie musimy określić jedynie minimalną pojemność.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że samochody odbierające odpady są 
dostosowane do określonych pojemności. 
Naczelnik GO powiedział, że kontenerów u mieszkańców raczej nie będzie.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy będziemy w końcu odbierać bio osobom 
kompostującym. 
Radny Grzegorz Marek powiedział, że mieszkańcy którzy zdecydują się na 
kompostowanie powinni mieć możliwość, aby odpady bio były też odbierane od nich 
spod drzwi, inaczej nie zachęci to do podjęcia kompostowania i stanie się  przepisem 
martwym 
Naczelnik GO powiedziała, że jeżeli będziemy odbierać jeden pojemnik bio spod 
drzwi raz na dwa tygodnie, to robi nam to ilość. 
 
Komisja przegłosowała wniosek, aby odbierać pojemnik z bioodpadami od 
mieszkańców, którzy korzystają z ulgi za kompostowanie.  
 
Projekt uchwały w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                    
i zagospodarowania tych odpadów została zaopiniowany pozytywnie przy jednym 
głosie wstrzymującym. 
 
Następnie radni przeszli do omawiania projektu regulaminu.  
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że w regulaminie nie mamy określonej 
lokalizacji kompostownika. Może to zrobić. 
Naczelnik GO powiedziała, że podstawowe zasady są w rozdziale 4, zgodnie                         
z warunkami zawartymi w rozporządzeniu. Jeżeli określimy szczegóły to każdy 
będzie musiał się dostosować. Na pewno usytuowanie kompostownika nie może 
stwarzać uciążliwości  dla innych mieszkańców. Coś co stanowi przepis prawa nie 
może znaleźć się w uchwale.  
Radny Marek Szczech zapytał o zapis dot. pszczół – 10 m od granicy działki. 
Naczelnik GO powiedziała, że został on już wykreślony z regulaminu, gdyż może to 
spowodować uchylenie uchwały. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał dlaczego wykreślono dot. zwalniania psa ze 
smyczy na terenie posiadłości. 
Naczelnik GO powiedziała, że zapis ten możemy zostawić. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że należy także uregulować zapisy dot. 
puszczania psów ze smyczy na terenach niezamieszkałych. Chodzi o kagańce – czy 
mają mieć czy nie.  
Naczelnik GO powiedziała, że nie możemy nie pozwolić na puszczanie psów ze 
smyczy bez kagańca poza terenem zamieszkałym. Jest to kwestia, którą musi 
przedyskutować z prawnikami. 
 
Komisja jednogłośnie przegłosowała, aby zapisy dot. zwierząt domowych 
jednoznacznie określić.  
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Radny Janusz Szołtysek zapytał o odpady budowalne i rozbiórkowe. Czy nadal 
można je wozić do PSZOKA na przyczepce, czy teraz będzie to niemożliwe. 
Naczelnik GO powiedziała, że zapis ten jest powtórzony, jeżeli ktoś chce sam 
odwieźć te materiały, to nie muszą być w pojemniku. Ale rzeczywiście jest on 
nieprecyzyjny.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał o mycie samochodów na posesji, czy nadal będzie 
to niemożliwe nawet z użyciem środków bio.  
Naczelnik GO powiedziała, że ścieki muszą dostać się do zbiornika 
Radny Michał Toman zapytał o odległość pomiędzy koszami na śmieci, czy będzie 
to 400 czy 500m. 
Naczelnik GO powiedziała, że będzie 500m. 
 
Powyższy regulamin został zaopiniowany pozytywnie przy 2 głosach 
wstrzymujących, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez radnych. 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


