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Protokół Nr 21/2021 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu 21 stycznia 2021 roku 

  
Na zdalnym posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście. 
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 10 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2020 roku został 
przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za” - głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 3 
Naczelnik PP Lucyna Król wraz z przedstawicielem pracowni planistycznej mówiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar                        
w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko. Wyjaśniła,                                             
że plan był wyłożony 3 razy i po każdym wyłożeniu wpłynęły uwagi złożone przez 
mieszkańców. Następnie wszystkie złożone do planu uwagi, nie uwzględnione przez 
Burmistrza, zostały omówione.  
 

 Przy jednym głosie wstrzymującym Komisja przychyliła się do odrzucenia 
wszystkich wniesionych uwag. 

 Sam projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Naczelnik GO Elżbieta Student omówiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
Regulamin już był podejmowany jednak nadzór wojewody go uchylił. Omówiła 
niektóre zarzuty, które nadzór nam przedstawił. Niestety, sam się przyznał,                            
że w pewnych kwestiach poszedł za daleko. Obecnie Regulamin jest skonsultowany 
z nadzorem prawnym wojewody. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że działanie nadzoru jest kuriozalne. Zapytał 
czy nie można by wydłużyć odbioru żużla i popiołu do maja oraz czy bioodpadów                
nie można by odbierać w zimie dwa razy z tygodniu w zabudowie wielolokalowej.  
Naczelnik GO powiedziała, że żużel może się i w czerwcu i w lipcu pojawiać.                      
Od kwietnia już wywozimy 2x odpady segregowane i bo. Szukamy oszczędności,                  
a odbieranie tej frakcji w maju to kolejne koszty. Jeżeli chodzi o bioodpady to zima 
pozwala na ich odbiór 1 x w tygodniu. Tu znowu  chodzi o koszty. 
 

 Omówiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach 
wstrzymujących. 
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Kolejno został omówiony projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu                           
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych                             
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ta uchwała również 
została uchylona przez nadzór prawny wojewody, ponieważ jest ona ściśle 
powiązana z poprzednią. Nadzór nie wniósł do niej żadnych poprawek.  
Radny Michał Toman zapytał dlaczego można oddać tylko 4 opony.  
Naczelnik GO powiedział, że dlatego, żeby ograniczyć odbiór takich odpadów. 
Zmiany nastąpiły także w odbiorze odpadów budowalnych, limit zwiększyliśmy                    
do 1 tony rocznie. Dodała, że w zeszłym roku wywieźliśmy największą ilość odpadów 
od początku działania systemu.  
Radny Marek Szczech zapytał dlaczego stawka jest naliczana od osoby,                                 
a ograniczenia od lokalu. Wg niego jest to niesprawiedliwe i może wziąć by to kiedyś 
pod uwagę. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział, że odpadów budowlanych nie 
generuje osoba, a lokal. Tak samo jest jeżeli chodzi o zielone. Nie ma chyba 
idealnego systemu. 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że ustawa była zmieniana 13 razy i musimy 
reagować na zmiany. Wg mieszkańców niesprawiedliwe jest to, że na domkach 
dostają worki, a na blokach nie. Zapytał jaka to kwota, jeżeli chodzi o worki. 
Naczelnik GO powiedziała, że na dziś nie wiem jaka to kwota. 
Radna Jolanta Szejka zapytała kto będzie ustalał stawkę za wywiezienie odpadów 
budowlanych ponad 1 tonę. 
Naczelnik GO powiedziała, że jest to taka stawka jaką płacimy przedsiębiorcy. 
Można także zamówić big bag bezpośrednio u firmy Pre Zero. 
 

 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach 
wstrzymujących. 

 
Kolejny projekt omówionej uchwały dot. wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 
Naczelnik GO wyjaśniła, że stawka za odpady wynika z rozstrzygniętego przetargu. 
Od grudnia jesteśmy w nowej umowie. Cena za tonę wzrosła o 134 zł. Stawka jest 
wyliczona na 1600 ton miesięcznie. W ubiegłym roku odbieraliśmy nawet 2000 ton 
odpadów miesięcznie. Powodowały to przede wszystkim bio odpady.  
Radny Janusz Szołtysek zapytał, które nieruchomości niezamieszkałe zostały                    
w systemie. 
Naczelnik GO powiedziała, że oświatowe, ochrona zdrowia, komisariat, cmentarze, 
czyli te które służą mieszkańcom. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że jak to możliwe, że stawka dla tych 
nieruchomości jest ustalona na 6 zł za pojemnik 120l. Kto to wyliczył. 
Naczelnik GO powiedziała, że w 2019 roku w ustawie określone górne stawki opłat 
dla nieruchomości niezamieszkałych, które w żaden sposób nie odzwierciedlają 
rzeczywistych kwot. Dlatego zdecydowaliśmy się wyłączyć te nieruchomości                        
z systemu. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że przedsiębiorcy, którzy zostali wyłączeni                       
z systemu dostali ofertę od Pre Zero na odbiór odpadów w kwocie 45 zł za kubeł 
120l. Tak samo jest za każdy zdeklarowany worek.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy mamy jakąś kontrolę wagową nad ilością 
odpadów przewożonych z naszej gminy. 
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Naczelnik GO powiedziała, że nasz system opiera się na elektronice. Każda 
śmieciarka wyposażona jest w tablet, działa system BDO, wszystko odbywa się                   
on-line. Sprawdzamy trasy przejazdu, nic nie odbywa się poza naszymi plecami. 
Pełnomocnik ds. PRiG dodał, że jeżeli pojawia nam się jakaś anomalia od razu to 
sprawdzamy. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że wartość nasypowa odpadów powinna maleć 
ze względu na ustawę antysmogową. Tak samo powinno być z bio. A jednak 
kilogramów nam nie ubywa. 
Pełnomocnik ds. PRIG powiedział, że przede wszystkim nie ma odpowiedzialności 
producenta za produkowane opakowania. 
Naczelnik GO powiedziała, że w okresie zimowym wystawianych odpadów jest mniej 
niż w okresie letnim. Ubiegły rok był specyficzny, bo był deszczowy i mokry.                          
M.in. dlatego mieliśmy duża ilość odpadów zielonych. Średnia gęstość nasypowa 
odpadów zależy od tego jaka jest pora roku. Poza tym obszar naszej gminy jest duży 
i bardziej wiejski niż miejski. Do tego segregacja niestety nam kuleje. Poinformowała 
jakie stawki za odpady mają sąsiednie gminy. 
Przewodniczący Komisji poprosił o informacje na temat kampanii edukacyjnej.  
Naczelnik GO powiedziała, że wydział cały czas prowadzi edukację ekologiczną, 
nakazuje to ustawa. W przygotowaniu są ulotki dot. kompostownia bio. Chcemy kłaść 
nacisk na ograniczenie ilości odpadów.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że ta działalność prowadzona jest 
wspólnie z placówkami edukacyjnymi.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że dobrze kontrolujemy przedsiębiorcę, 
jednak kuleje to po stronie gminy. Mamy lukę w deklaracjach śmieciowych, którą 
trzeba by zweryfikować, należy prowadzić ewidencję na PSZOK, dobrze by było 
zastanowić się nad własną instalacją na terenie gminy albo zapewnić własny 
transport śmieci. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu ale musimy usprawnić to co 
możemy. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że zgadza się z tym, jednak Żory sprzedały 
swoją spółkę komunalną. Okazało się to nieopłacalne. Najczęściej prywatne 
podmioty wykonują tą usługę, musielibyśmy zrobić  jakąś symulację. Jeżeli chodzi                  
o instalację, to robi się ona opłacalna przy ponad 100 tysiącach mieszkańców. 
Problemem jest także niestabilność prawa 
Radny Michał Toman powiedział, że instalacja opłacałaby się gdyby gmina weszła 
w partnerstwo publiczno-prawne. Zapytał jak jest wyliczona stawka na 4 i 5 osobę.  
Naczelnik GO powiedziała, że do 4 osób wytwarzamy większą ilość odpadów, 
jednak każda kolejna nie wytwarza ich x 2. Pewne frakcje odpadów nie są zależne    
od ilości osób. Stawka na osobę jest to ryczałt. Nie do końca jest to adekwatne. 
Jeżeli chodzi o kontrole to na PSZOKu jest prowadzona ewidencja. Będzie tam 
uruchomiony dedykowany program, w przyszłości chcemy wprowadzić dyskietkę. 
Jeżeli chodzi o ilość deklaracji, to nie możemy korzystać z pewnych instrumentów,                 
z tych z których możemy to korzystamy. 
Przewodniczący RM powiedział, że na spotkaniu w temacie instalacji Pani Hanna 
stwierdziła, że tanio już było i powiedziała to 2 lata temu. Był wtedy za budową 
kompostowni, dopóki nie pojawiły się uregulowania w ustawie, które umożliwiły 
kompostowanie w tradycyjny sposób. Największym błędem było to, że nauczyliśmy 
wywozić odpady bio na wysypisko. Musimy nauczyć społeczeństwo kompostowania. 
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Radny Bogdan Knopik powiedział, że kolejny raz możemy ograniczyć to,                            
co naturalnie powinno zostać w gospodarstwie. Ta uchwala odbije się na nas 
wszystkich ale ma nadzieję, że obroni ją to, że ograniczymy bio. Prosi, żeby 
mieszkańcom dać informację dlaczego śmieci drożeją. Jeżeli nic się nie zmienić,                   
to co będzie za rok, dwa, trzy. Najważniejsza jest edukacja. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że partnerstwo publiczno-prawne w praktyce jest 
trudniejsze niż w teorii. Zakończył rozmowy z firmą, ponieważ firma doradcza nie 
może występować w postępowaniu.  
 

 Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 3 głosach 
wstrzymujących.  

 
 
 
 
 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

         Przewodniczący Komisji 

                Radny Adam Karaszewski 


