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Protokół Nr 10/8/2019 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

wspólnie 
z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 16 października 2019 roku 
 

Wspólnemu posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wraz  
 z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przewodniczył radny 
Tomasz Malinowski.  
Obecni, jak w załączonych listach obecności komisji. 
Radni nieobecni w Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 
Pan Krzysztof Szatan. 
Radni nieobecni w Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
Pan Andrzej Bolewski, Pan Andrzej Lebida, Pan Krzysztof Szatan. 
Zaproszeni: 
Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza, 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza, 
Pan Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK), 
Pani Angelika Kędzierska - Zastępca Naczelnika NK 
Pan Zenon Smuniewski - Inspektor Wydziału NK, 
Przedstawiciele Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Janczycach (czyt.: 
EZGDK) i Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Baćkowicach 
(czyt.: MZGOK) : 
Pan Paweł Dzioba, 
Pan Leszek Wołowiec, 
Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sandomierzu: 
Pan dr Piotr Sołtyk, 
Pan Marek Fajfer, 
Pan Piotr Lipiec  
Ad. 1 
Radny Tomasz Malinowski na podstawie list obecności stwierdził quorum w obu składach 
komisji. 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi i współpraca z Ekologicznym Związkiem 

Gmin Dorzecza Koprzywianki.  
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 
5. Sprawy różne, wnioski. 
6. Zamknięcie obrad. 

Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług (czyt.: GKHiU): 
Głosowano: 10  „za” – jednogłośnie. 
Członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (czyt.: 
GPOŚiR): 
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Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Porządek obrad został przyjęty przez dwie komisje. 
Ad. 3 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi i współpraca z Ekologicznym Związkiem Gmin 
Dorzecza Koprzywianki. 
 

Przewodniczący Komisji GPOŚiR poprosił przedstawicieli Ekologicznego Związku 
Dorzecza Gmin Koprzywianki o udzielenie krótkiej charakterystyki „związku komunalnego”  
i podanie informacji nt. korzyści dla Gminy z tytułu przynależności do niego oraz wysokość 
poniesionych kosztów.  

Pan Leszek Wołowiec powiedział, że potrzeba zjednoczenia działań w kierunku 
ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992 r. władze samorządowe 
do utworzenia ww. związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r., jedenastu gmin 
(członków) byłego województwa tarnobrzeskiego, obecnie świętokrzyskiego: Baćkowice, 
Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, Sandomierz.  

Od 2000 r. dołączył również Lipnik, Obrazów, Opatów. W 2011 r. Sadowie oraz Osiek, 
a w 2013 r. Dwikozy.  

Pan Wołowiec oznajmił, że postara się odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie 
dlaczego gospodarka komunalna jest tak droga ? 

Największym problemem są tworzywa sztuczne, metale i aluminium, ponieważ do 
recyklingu nadają się tylko butelki plastikowe oraz opakowania np. po chemii gospodarczej.  
Utrapieniem ówczesnych czasów jest również folia, w postaci woreczków/torebek 
jednorazowych. 

Koszt recyklingu jest bardzo wysoki. Polska jako jeden z nielicznych krajów Unii 
Europejskiej nie ma wprowadzonej tzw. „rozszerzonej podzielności producenta” dlatego za 
wszystko płaci mieszkaniec. Pan Wołowiec szczegółowo przedstawił system opłat 
komunalnych na przykładzie innych krajów.   

Prezes Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
wymienił braki związane z wyposażeniem zakładu dotyczące m.in.: 
-  systemu wizyjnego , 
- wyświetlenia i przesyłania online monitorowanej sytuacji w magazynie do Wojewódzkiego  
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, 
-  doprowadzenia światłowodu we własnym zakresie, 
-  przygotowania magazynów odpowiadającego normom PPOŻ. 

Sandomierski PGKiM i MZGOK w Baćkowicach dotykają podobne problemy w kwestii 
wzrostu opłaty marszałkowskiej na przestrzeni ostatnich trzech lat. Ponadto, ceny energii  
i stawki minimalnego wynagrodzenia stale rosną.   

Pan Wołowiec dodał, że w porównaniu do 2015 r. za sprzedaż surowców wtórnych 
spółkę było stać pokryć w całości poniesione koszty utrzymania zakładu. W związku z coraz 
wyższymi stawkami za energię elektryczną zakład będzie musiał ogłosić przetarg na nowego 
dostawcę prądu.    

Zaznaczył, że wiele rzeczy nie jest zależnych od spółki tylko od narzuconych odgórnie 
norm.  

Przewodniczący komisji przekazał głos Panu Pawłowi Dziobie z Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki w Janczycach, który powiedział, że spółka jest odpowiedzialna 
za odbiór odpadów, administrację, pobieranie/ustalanie opłaty .  
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Pan Paweł Dzioba dokładnie omówił cennik opłat za gospodarowanie odpadami 
(załącznik do protokołu).   

Radny Jacek Dybus wyraził swój niepokój notorycznie wzrastającymi opłatami za 
odpady komunalne.  

Burmistrz Sandomierza zasugerował, aby EZGDK wraz z sandomierskim PGKiM  
i Wydziałem NK Urzędu Miejskiego wypracowali wspólne stanowisko w celu podjęcia 
uchwały w sprawie odpadów komunalnych. Pan Marcin Marzec zwrócił się do 
Przewodniczącego Komisji GPOŚiR, aby zaprosić na kolejną sesję Rady Miasta Sandomierza 
nowo wybranych parlamentarzystów i podyskutować na ww. temat, który dotyka każdego 
mieszkańca Sandomierza.  

Radna Renata Kraska oznajmiła, że jeśli opłaty za śmieci będą wzrastać w tak 
zastraszającym tempie, to niektórzy mieszkańcy w celu jej uniknięcia będą wywozić odpady 
do lasu. 

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa  
w zakresie prawidłowej segregacji śmieci poprzez edukację. 

Radny Marek Strugała oznajmił, że obecna sytuacja gospodarki odpadami 
komunalnymi jest wynikiem zaniedbań ostatnich kilkunastu lat.  

Pan Leszek Wołowiec przyznał rację radnemu i zaapelował o podjęcie działań, aby 
uregulować przepisy co najmniej na 5 lat w celu osiągnięcia stabilizacji prawnej.   

Radny Piotr Chojnacki zapytał jak wzrasta ilość odbieranych śmieci z gmin?  
Pan Paweł Dzioba odparł, że odpadów wielkogabarytowych jest znacznie więcej  

w porównaniu do poprzednich lat, a ich wywóz nie może być rzadziej niż raz w miesiącu.  
Przewodniczący Komisji – Pan Tomasz Malinowski - podziękował zaproszonym 

gościom za obecność i cenne uwagi oraz przekazane spostrzeżenia.  
Radni Marek Chruściel, Marek Strugała i Jerzy Żyła opuścili salę obrad.  
Radna Kazimiera Bednarska zasugerowała, aby zróżnicować ceny śmieci od pory roku. 

Dodała, że w lecie jest więcej plastikowych butelek po napojach niż w zimie.  
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 

2019 r. wycofała tzw. regionalizację (nie ma obowiązku wywożenia odpadów do Janczyc 
tylko do miejsca gdzie jest taniej). Jednak po analizie cennika opłat i przeliczeniu kilometrów 
najtaniej jest EZGDK w Janczycach. Radny dodał, że PGKiM wygrał przetarg na wywóz 
odpadów na okres dwóch lat na starych zasadach naliczania ryczałtowego tzn. ile śmieci 
wyprodukują mieszkańcy, tyle przedsiębiorstwo odbierze. Jednak po tym okresie zapis się 
zmieni i będzie zależny od tony odpadów co wiąże się z poważną podwyżką cen.  

Prezes Piotr Sołtyk nawiązując do wypowiedzi radnego dodał, że okres dwóch lat jest 
czasem przygotowania i edukacji mieszkańców do segregacji śmieci, ponieważ będą 
wzmożone kontrole i mandaty karne za jej brak. Przeprowadzona inspekcja w jednej  
z sandomierskich spółdzielni pod kątem porządkowania odpadów wyglądała dramatycznie.  

Kierownik Marek Fajfer potwierdził słowa Pana Leszka Wołowca i oznajmił, że opłaty 
pobierane przez zakład w Janczycach nie są wygórowane w porównaniu z innymi punktami 
np. w Ożarowie, Stalowej woli. Dodał, że jego zdaniem pieniądze z opłaty marszałkowskiej 
powinny być przeznaczane na ekologię, środowisko, inwestycje w nowe instalacje i rozwój 
technologii.  

Pan Marek Fajfer dodał, że spółka PGKiM musiała poczynić podobne kroki jak  
w Janczycach i zaopatrzyć się m.in. w monitoring wizyjny. 

Apelował o inwestycje w nowe usługi, zmianę funkcjonalności istniejących  
i wzorowanie się na innych miastach.  
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Pan Zenon Smuniewski powiedział, że od 6 września br. obowiązuje nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie Sandomierza (Dz.2018.1454 tj. z 30 lipca 
2018 r. akt obowiązujący) i szczegółowo wymienił naniesione zmiany. 

Ponadto dodał, że Wydział Nadzoru Komunalnego na kolejnej sesji Rady Miasta 
Sandomierza zaproponuje zmiany w treści trzech uchwał. Pan Smuniewski zreferował na 
czym będą one polegać:  

1. Zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne i dostosowanie deklaracji 
śmieciowej do podniesionych stawek od 1 stycznia 2020 r. z 11 do 13 zł dla 
nieruchomości zamieszkałych oraz z 16,50 na 19,50 zł dla nieruchomości 
niezamieszkałych za śmieci segregowane. 

2. Techniczna zmiana dot. dostosowania godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Sandomierzu. 

3. Zmianie dot. ogródków działkowych i ich nowych rozliczeń za odpady.  
Inspektor NK powiedział, że jest prowadzona kampania informacyjna dla dzieci  

i młodzieży w placówkach oświaty związana z segregowaniem śmieci. Do właścicieli 
nieruchomości została wystosowana broszura informacyjna o podobnej tematyce, a na 
pojemnikach śmietnikowych zostały zawieszone tablice informacyjne.   

Radny Piotr Chojnacki zapytał, jakie mechanizmy kontroli zostaną podjęte w celu 
wyeliminowania podrzucania odpadów przez mieszkańców do altan śmietnikowych oraz ile 
osób na przestrzeni ostatnich lat zostało ukaranych za niesortowanie śmieci? Oznajmił, że 
wypełnione deklaracje śmieciowe przez mieszkańców nie są wystarczająco miarodajne, aby 
mieć pewność, że mieszkaniec rzeczywiście segreguje, czy nie. 

Pan Zenon Smuniewski odpowiedział, że niestety w miejscach postawionych altan 
śmietnikowych mieszkańcy nie przestrzegają zasad segregacji odpadów. Na podstawie 
złożonych deklaracji ciężko zdefiniować, kto segreguje, a kto nie, tym bardziej w zbiorczym 
punkcie odpadów przy bloku czy kamienicy. Zaznaczył, że nieuniknione będzie nakładanie 
wysokich kar za nieprzestrzeganie zasad.  

Radny kontynuował i zwrócił uwagę, że turyści nie ponoszą opłat za śmieci choć 
zostawiają ich w znacznej ilości. Płacą za to wszyscy mieszkańcy.  

Pan Paweł Niedźwiedź podsumował, że należy uszczelnić system płatności za śmieci                
i określić stałe przepisy prawne. Zasugerował, że być może należy przyjąć kryterium 
naliczenia opłat dla turystów na zasadzie zajętego m2  pomieszczenia lub m3  zużytej wody.  

Radny Sylwester Łatka zapytał, czy spółka PGKiM zakupiła śmieciarkę służącą do 
przewożenia pojemników do mycia? 

Odpowiedzi udzielił  Prezes Piotr Sołtyk który stwierdził, że zaopatrzenie się  
w odpowiednie auto jest w tym momencie zbyt kosztowne dla spółki i wynosiłoby  
w przybliżeniu 1.000.000 złotych.              

Podkreślił, że kontrole segregacji śmieci powinny być regularne i konsekwentne, a nie 
dorywcze, gdyż tylko w taki sposób będzie można wyeliminować notoryczne łamanie zasad.   
 
Radny Sylwester Łatka opuścił salę obrad.  

 
Radny Piotr Chojnacki dopowiedział, że razem z Burmistrzem Sandomierza 

reprezentują miasto w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Janczycach. 
Poinformował, że spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu. Na początku 
przynależności do związku został wystosowany protest do ww. placówki w celu ujednolicenia 
cen dla gmin przynależnych do EZGDK, które były pierwotnie zróżnicowane.   
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 Radny Tomasz Malinowski podziękował wszystkim przybyłym osobom na posiedzenie 
wspólnych komisji i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  
Ad.4 
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 
Brak pism do rozpatrzenia. 
Ad.5 
Sprawy różne i wnioski komisji. 
 
Radny Piotr Chojnacki sformułował wniosek o treści:  
Rozważenie możliwości zakupu dronu w celu przeprowadzenia kontroli stosowania się do 
wyznaczonych godzin opryskiwania sadów, kontroli palenia w piecach czy wykorzystania do 
akcji promocyjnych miasta.  
Wniosek nie został przegłosowany.  
 
Ad. 7 
Zamknięcie obrad. 

 
Pan Tomasz Malinowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
wspólnych komisji. 
 
 
 

Tomasz Malinowski – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
 

Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 
 

 

 

 

 
Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


