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Protokół Nr 24/10/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 27 listopada  2012 r. 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 
 Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych od 01.01.2013 r.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości od 01.01.2013 r.      

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 1.01.2013 r.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. 

wykonywania usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w Mieście Sandomierzu.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

Sandomierza.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowywania  tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Sandomierza.  

13. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  odbierania odpadów komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne.   
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14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości położonych  na terenie Miasta Sandomierza.  

17. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
18. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych od 01.01.2013 r.  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 
do w/w projektu. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się”  - opinia pozytywna 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od 01.01.2013 r.      
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 
do w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymujący się”  - opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Przewodniczący obrad stwierdził, że od chwili obecnej Komisja Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa posiada quorum. Komisje obradują wspólnie. 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii 
do w/w projektu. 
Głosowano: 7 „za”  - opinia pozytywna. 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza 
opłaty od posiadania psów od 1.01.2013r.  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 
Radni wnieśli uwagi i zapytania: 
- jak będzie zbierana opłata od posiadania psów, 
- na co zostanie przeznaczony podatek, 
- należy obniżyć stawkę opłaty do 50zł, 
Radni zgłosili wniosek formalny o zmniejszenie stawki opłaty do 50 zł 
Pan Zbigniew Rusak poddał pod głosowanie w/w wniosek i zapytał kto z radnych jest za 
jego przyjęciem. 
Głosowano: 2 „za”,4 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony. 
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Przewodniczący Komisji poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały w wersji 

przedstawionej przez Burmistrza. 

Głosowano: 5 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierzu.  

Pan Zbigniew Rusak powiedział, że ten projekt uchwały należy zaopiniować w dalszej 

kolejności, zaproponował, żeby zająć się analizą stawek opłat za wywóz odpadów. 

Pan Marek Bronkowski poprosił o przeanalizowanie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza, co pozwoli na szerokie zapoznanie się z całością 

wprowadzonych regulacji zawartych w pozostałych projektach uchwał. 

Radni zgodzili się z przedstawioną sugestią. Przystąpiono do analizy Regulaminu. 

Pan Zenon Smuniewski – Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w 

Sandomierzu – zgłosił poprawki związane z podstawą prawną umieszczoną w niektórych 

paragrafach regulaminu.  

W dyskusji radni wnieśli uwagi do zapisów regulujących; 

-  zagospodarowanie popiołu ze spalania węgla, 

-  odpowiedzialności za zakup i utrzymanie pojemników 

-  częstotliwości odbioru odpadów, 

-  organizacji imprez masowych,  

Wprowadzono następujące poprawki do załącznika nr 1 projektu uchwały w sprawie  

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 

§2 

ust.  17 - dodaje się na końcu : „w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami” 

ust.  19 -  poprawia się podstawę prawną która ma brzmieć „w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy…” 

Przenosi się Rozdział 5 Wymagania wynikające z Krajowego i wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami jako Rozdział 2 

Zmienia się numeracja rozdziałów i paragrafów. 

Dodaje się  zapis pod tytułem Rozdziału 2 

„Cele i założenia gospodarki odpadami komunalnymi” 

§3  

ust. 3 poprawia się podstawę prawną (art. 3 ust. 3 ustawy…) 

ust 41 skreśla się w zdaniu trzecim „również spalanie liści” 

§ 4  

ust.  1  wprowadza się nowy zapis dotyczący zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki i 

worki; 

„Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek nieodpłatnie 

dostarczyć przedsiębiorca zajmujący się wywozem odpadów.” 

Komisja stoi na stanowisku, że właściciel nieruchomości może dokonać zakupu  pojemników 

nie odpowiadających wymogom narzuconym przez ustawę. Przedsiębiorca jako użytkownik i 

właściciel będzie utrzymywał je w należytym stanie technicznym i w czystości. 

ust  5 

Skreśla się ostatnie sformułowanie „za odpłatnością” 

Dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
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„Odpady wymienione w punkcie 10-z wyjątkiem opakowań po środkach ochrony roślin 

należy dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach 

funkcjonowania punktu nieodpłatnie” 

 

§ 5  

ust.  6 dodaje się na końcu „według odczytu wodomierza wody do celów komunalnych”  

ust.  8 dodaje się na końcu zdanie: ”Po okazaniu szczelnego zbiornika koszty badania ponosi 

zlecający” 

ust.  9  dodaje się sformułowanie „za potwierdzeniem” 

§ 6  

ust. 1 skreśla się słowa :”wymogi  Rozporządzenia  w sprawie wymagań technicznych, jakie 

powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości” 

wpisuje się: „warunki wymagane od podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości” 

ust.  2 skreśla się słowa: „Rozporządzeniu w sprawie wymagań jakie winien spełniać  

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”, wpisuje się :”warunki wymagane od 

przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych” 

§ 7  

ust. 1 punkt c.  

zmiana brzmienia: 

„Odpady zielone i popiół ze spalania w piecach węglowych a pochodzący z węgla i jego 

pochodnych – w każdym czasie we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów nieodpłatnie” 

ust. 2 po słowach „Z obszarów zabudowy wielorodzinnej” dodaje się sformułowanie: „oraz 

ulicznych punktów szybkiej konsumpcji i lokali gastronomicznych posiadających ogródki 

piwne” 

§ 9  

ust. 1 skreśla się sformułowanie: „Rozporządzenia  w sprawie wymagań technicznych, jakie 

powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości” 

ust. 1 po słowie „Pojemniki” dodaje się sformułowanie: „dostarczone przez przedsiębiorcę” 

ust. 2 na końcu dodaje się słowa: „dostarczone przez przedsiębiorcę” 

ust. 4 po słowach „Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oblicza”  

wpisuje się: „ilość pojemników” 

ust.  6 punkt  g. skreśla się słowo: „dziennie” 

§ 10  

ust. 1 skreśla się: „Rozporządzenia  w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien 

spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości” 

Wpisuje się : „określone wymagania w stosunku do surowców, które będą w nich zbierane” 

ust. 6 – skreśla się. 

§ 12  

Zmiana brzmienia po słowach – „ostatnie 4 godziny trwania imprezy” wpisuje się: „ 

„Organizator imprezy odpowiedzialny jest za opróżnianie pojemników ze zmieszanych 

odpadów w czasie trwania imprezy oraz uporządkowania terenu po zakończeniu imprezy” 
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Pan Zbigniew Rusak  poprosił o wpisanie zasygnalizowanych  w dyskusji poprawek do 

projektu Regulaminu.  

W związku z burzliwym przebiegiem dyskusji podczas wprowadzania zmian oraz obszernym 

materiałem pozostałym do przeanalizowania, Przewodniczący obrad poinformował, że 

Komisje zbiorą się ponownie w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz. 10.00. 

Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie. 

 

Zbigniew Rusak 
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 
 

 

 

 
Protokołowała; R. Tkacz 

 


