
 

Protokół Nr 26/12/2020 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 12 października 2020 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 10:00 

Godz. zakończenia obrad: 12:30 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni goście:  

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza; 

2. Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza; 

3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                          

w Sandomierzu; 

4. Piotr Lipiec - przedstawiciel PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu. 

5. Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu 

 

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu 

jest 10 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji powiedział, że kolejność omawiania 

projektów uchwał w proponowanym porządku obrad jest zmieniona w stosunku do materiałów, które 

członkowie komisji otrzymali od Pana Pawła Niedźwiedzia Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza. 

Następnie radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. 

4. Ustalenie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszana); 

b) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (woda). 

5. Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (mieszana); 
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b) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (woda); 

c) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (osoba); 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości                   

i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie. 

Wynik Głosowania: 

„za” – 10; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

Brak zgłoszeń. 

 

W związku z powyższym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały 

pod głosowanie: 

Wynik głosowania: 

„za” – 9; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujący się” – 1. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedłożony projekt uchwały. 

Ad. 4a 

Ustalenie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(mieszana); 
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Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały 

zakłada system mieszany poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. mieszkańcy 

budynków jednorodzinnych będą płacić od osoby, a mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą 

płacić od ilości zużycia wody.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że zaproponowany system jest niesprawiedliwy, gdyż dzieli 

mieszkańców Sandomierza. Ponadto zaproponował, aby mieszkańcy budynków wielorodzinnych 

płacili również od osoby, a uszczelnienie systemu powinno wynikać od wprowadzenia czipowania 

worków na śmieci. Wówczas każdy by płacił od rzeczywistej ilości wyprodukowanych śmieci.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że jako prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 

wyraził swoją opinię na temat metody mieszanej gospodarowania odpadami komunalnymi, która 

zakłada, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić za wywóz śmieci od ilości zużytej 

wody. Opinia ta jest negatywna. Ponadto radny zapowiedział, że w tej sprawie będzie petycja do 

władz miasta a ewentualne uchwały będą zaskarżane.  

 

Więcej głosów nie było. W związku z tym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 3; 

„wstrzymujący się” – 1. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. 4b Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (woda). 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że nowa ustawa                      

o gospodarowaniu odpadami komunalnymi wywraca dotychczasowy system. Temat odbioru odpadów 

jest najważniejszym i najpoważniejszym tematem tej kadencji samorządu. Ożywiona dyskusja 

świadczy o tym, że jest to poważny problem. Dodał, że komisja opiniuje wiele projektów uchwał, ale 

wiążąca będzie uchwała podjęta na sesji Rady Miasta. Nowy system ma uszczelnić opłaty 

mieszkańców, gdyż w obecnym stanie prawnym w wyniku deklaracji śmieciowych składanych przez 

Sandomierzan wynika, że mieszkańców jest coraz mniej a śmieci produkuje się coraz więcej. 

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że na poprzednich posiedzeniach komisji poświęconych nowej 

gospodarce odpadami komunalnymi, komisja określiła się pozytywnie za metodą liczenia opłat od 

ilości mieszkańców. W dniu dzisiejszym dokonujemy zmian pod wpływem Sandomierskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu, gdyż dla tej spółdzielni taki system mieszany jest 

wygodniejszy. Na koniec radny stwierdził, że raz już komisja głosowała nad metodą i drugi raz nie 
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powinna, ponadto stwierdził, że miasto powinno budować altany śmietnikowe oraz wprowadzić 

czipowanie worków na śmieci.  

 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybyli radni: Mariola 

Stępień i Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w pełnym 12 osobowym składzie.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego  

w Sandomierzu monitoruje i pilnuje opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecny 

system sprawdza się w zabudowie wielorodzinnej. Na koniec dodał, że miasto oraz ewentualny 

operator systemu powinni uszczelniać system i szukać oszczędności w zakresie administrowania 

nowym systemem. 

 

Radny Marek Strugała wyraził niechęć do systemu mieszanego. Stwierdził, że mieszkańcy raz 

zużywają więcej, a raz mniej wody. To może spowodować, że system się nie zbilansuje.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ustawa przewiduje 

trzy metody pobierania opłat. Z dotychczasowych deklaracji śmieciowych wynika, że na terenie 

miasta mieszka 18,5 tys. mieszkańców, a powinno grubo ponad 20 tys. ludzi. Dodał, że żadna metoda 

nie jest dostosowana do ilości produkowanych śmieci przez jednego mieszkańca.  

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu 

powiedział, że spółdzielnia nie optuje za żadną proponowaną metodą. Niemniej jednak spółdzielnia 

nie widzi przeciwwskazań, jeśli chodzi o proponowaną metodę mieszaną. Ostateczna decyzja w tej 

sprawie należy do rady miasta. Na koniec dodał, że zgodnie z proponowaną uchwałą rachunek za 

śmieci będzie stanowił iloczyn ilości zużytej wody oraz stawki określonej przez radę. Ilość zużytej 

wody będzie stanowił średnią z ostatnich 12 miesięcy. Zaznaczył, że ostatnia kwestia jest bardzo 

kontrowersyjna, gdyż dane historyczne ilości zużycia wody mogą być zakwestionowane przez 

mieszkańców i organy państwowe.  

 

Radny Jacek Dybus zapytał się, dlaczego 300 000,00 zł jest przewidziane na administrowanie 

systemem. Ta kwota stanowi ok 3% kosztów całego systemu.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że po uprawomocnieniu 

się uchwał, każdy mieszkaniec Sandomierza musi otrzymać nową deklarację śmieciową. Sam koszt 

wysyłki deklaracji szacuje się na kwotę 20 000,00 zł. Budowa altan śmietnikowych zgodnie z nową 

ustawą może być finansowana jedynie ze środków pochodzących z systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, dlaczego komisja głosuje nad opiniowaniem kolejnej metody poboru 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skoro zaakceptowała we wcześniejszym 

głosowaniu metodę mieszaną? 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że taki komisja przyjęła porządek 

obrad.  

 

Więcej głosów nie było. W związku z tym radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Wynik głosowania: 
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„za” – 0; 

„przeciw” – 12; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie 

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. 5a 

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (mieszana). 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że urząd proponuje nowe 

stawki niż te, które zawarte są w projekcie uchwały przedstawionej na dzisiejszym posiedzeniu 

komisji. Za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej                        

w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby, a w przypadku budownictwa wielorodzinnego  

w wysokości 7,00 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.   

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący rady zapytał, czy jest to autopoprawka Burmistrza 

Miasta Sandomierza. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że tak.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że jest to jakaś konkretna propozycja. 

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że do obliczenia stawki urząd wziął ilość śmieci w wysokości 8 tys. 

ton a w 2020 roku przewiduje się ilość śmieci na poziomie 6385 tony. Ponadto dodał, że  

w materiałach, które otrzymali radni dot. wyliczenia stawki za gospodarowanie odpadami, urząd wziął 

również pod uwagę następujące koszty: wyposażenie w urządzenia do gromadzenia – 150 000,00 zł, 

PSZOK – 150 000,00 zł, administrowanie systemem – 300 000,00 zł i budowa wiat śmietnikowych – 

100 000,00 zł. Te koszty dają 12,85% wysokości zaproponowanych stawek. Zdaniem radnego koszty 

te nie powinny być brane pod uwagę. Na koniec radny Jacek Dybus powiedział, że po dokonaniu 

swoich obliczeń na podstawie informacji uzyskanych od dotychczasowego operatora systemu, czyli 

PGKiM średnia stawka winna wynosić 16,78 zł miesięcznie od osoby.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza zaproponował przejście do 

głosowania nad projektem uchwały. 

 

Radny Andrzej Bolewski zapytał, z czego wynika zmiana stawki z dotychczasowej 25,00 zł 

miesięcznie od osoby w domach jednorodzinnych i 7,00 zł z dotychczasowych 8,00 zł za 1 m3 zużytej 

wody w budynkach wielorodzinnych. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ostateczne kwoty 

określi przetarg.  
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Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie                            

z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza.  

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 5; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedłożony projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 5b  

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (woda). 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad.  

 

Rozgorzała dyskusja nad zasadnością głosowania nad projektem uchwały w kontekście pozytywnie 

zaopiniowanego projektu uchwały w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 

w ramach metody mieszanej.  

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

„za” – 0; 

„przeciw” – 12; 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie 

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. 5c 

Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opiniowanie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (osoba). 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad.  

 

Dyskusji nie było. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt pod głosowanie.  

Wynik głosowania: 

„za” – 3; 

„przeciw” – 8; 

„wstrzymujących się” – 1. 
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Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie 

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości                          

i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że z § 1 ust. 2 pkt 1 regulaminu winno się wykreślić sformułowanie 

„uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego”. Dodał, że te przepisy powinny znaleźć się na końcu regulaminu. Następnie odniósł się, 

do jego zdaniem, błędnie sformułowanego zapisu w § 1 ust. 3 pkt 1 regulaminu. Radny Jacek Dybus 

powiedział, że operatora systemu nie wybiera Burmistrz Miasta Sandomierza.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że operatora wybiera 

zamawiający, czyli Burmistrz Miasta Sandomierza w drodze przetargu.  

 

Radny Jacek Dybus odniósł się również do zapisów zawartych w § 4 ust. 9 regulaminu z pytaniem: 

jakie odpady wielkogabarytowe będą zabierane przez operatora.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że określenie co będzie zabierane przez operatora w ramach 

odpadów wielkogabarytowych jest zawarte w dalszej części regulaminu.    

 

Radny Jacek Dybus odniósł się również do zapisów zawartych w § 8 ust. 5 regulaminu z pytaniem: 

co to znaczy sformułowanie „zamieszkały okresowo”.     

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że sformułowanie to jest 

określone w następnej uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                        

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

Radny Jacek Dybus odniósł się również do zapisów zawartych w § 9 ust. 3 regulaminu mówiąc, że 

powinno wykreślić się sformułowanie „imprez masowych” a zostawić jedynie „imprez”.  

 

Radny Marek Strugała dodał, że należy zmienić również sformułowanie „powinni zabezpieczyć” 

słowami „mają obowiązek”.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w ramach 

autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza skreśla się słowo „masowych” w § 9 ust. 3 regulaminu 

oraz w innych miejscach regulaminu. 

 

Radny Jacek Dybus odniósł się również do zapisów zwartych w § 11 ust. 1 pkt 1 litera c) regulaminu 

sugerując wykreślenie sformułowania „nie rzadziej”.    

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że to sformułowanie 

powinno zostać, gdyż nie rzadziej oznacza częściej, jeśli byłaby taka potrzeba.   
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Radny Andrzej Bolewski odniósł się do § 13 ust. 2 regulaminu i zaproponował dopisanie zakazu 

wyprowadzania zwierząt domowych na tereny placu zabaw.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że nie może być takiego 

zakazu w regulaminie, gdyż byłoby to przekroczenie delegacji ustawowej.  

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odniósł się do zapisów 

zawartych w § 3 ust. 2 regulaminu. Zasugerował, aby sformułowanie „właściciel nieruchomości”                    

w przypadku zabudowy wielorodzinnej zastąpić sformułowaniem „właściciel mieszkania”.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ustawa w ramach 

spółdzielni nie określa sformułowania „mieszkanie”.  

 

Radny Jacek Dybus również odniósł się do zapisów zawartych w § 3 ust. 2 regulaminu sugerując 

zniesienie zawartych tam limitów wagowych z uwagi na fakt, że mieszkańcy rzadko produkują 

odpady wielkogabarytowe.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w ramach 

autopoprawki proponuje zmianę w § 3 ust. 2 przez dodanie sformułowania „lokali mieszkalnych”. 

Wówczas przepis prawny będzie miał następujące brzmienie: „Właściciele nieruchomości i lokali 

mieszkalnych uczestniczący w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez Gminę, mogą przekazać do PSZOK nieodpłatnie odpady, o których mowa             

w § 2 ust. 1 pkt 1-15 z następującymi ograniczeniami (…)”.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że określenie limitów wagowych w omawianym przepisie 

prawnym jest właściwe i słuszne. Dzięki temu gmina uniknie procederu podrzucania śmieci z terenu 

innych gmin i uszczelni system.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że określenie limitów wagowych jest niesprawiedliwe. Gmina 

powinna odbierać śmieci w ilości jakiej wyprodukują mieszkańcy. Podkreślił, że jako prezes 

spółdzielni jego głos i doświadczenie nie jest brane pod uwagę przy tworzeniu przepisów dot. 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że komisja dobrze pracuje nad projektami uchwał dot. 

zagospodarowania odpadami komunalnymi. Działania podjęte na komisji zaczynają przynosić ogólny 

obraz funkcjonowania nowego systemu. Nie wszyscy będą oczywiście zadowoleni z przyjętych 

rozwiązań. Radny dodał, że metoda mieszana jest w pewnym sensie kompromisem a wypracowany 

system będzie pewnego rodzaju konsensusem.  

 

Radny Jacek Dybus złożył wniosek formalny w sprawie zmiany treści § 3 ust. 2 pkt. 1 regulaminu – 

dot. zniesienia limitu wagowego.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że musi być limit 

wagowy, jako ramy systemu, gdyż w przeciwnym razie odpady wielkogabarytowe będą zwożone z 

terenów innych gmin, a miasto będzie zobowiązane je odebrać.   
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Radny Piotr Chojnacki powiedział, że dostrzega sprzeczność między zapisem zawartym w § 4 ust.              

9 regulaminu a zapisami zawartymi w § 4 projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w którym czytamy, że odpady wielkogabarytowe i sprzęt 

elektryczny będą odbierane jeden raz na kwartał.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                 

w Sandomierzu powiedziała, że nie ma tutaj sprzeczności, gdyż raz na kwartał wywożone będą 

odpady wielkogabarytowe i sprzęt elektryczny z budownictwa indywidualnego, ale jeśli mieszkaniec 

będzie chciał wywieźć wcześniej tego typu odpady, to będzie je musiał na własny koszt i odpłatnie 

dostarczyć do PSZOK–u.  

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że dotychczasowe przepisy dot. odbioru odpadów 

wielkogabarytowych funkcjonują prawidłowo. Stwierdził, że nie ma potrzeby wprowadzania 

jakichkolwiek zmian w tym zakresie.  

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w dużej mierze dotychczasowy regulamin jest identyczny                   

z tym, który jest w projekcie procedowanej uchwały. Zdaniem radnego obawy radnego Andrzeja 

Bolewskiego są bezpodstawne.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                 

w Sandomierzu powiedziała, że nowelizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Sandomierza wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

z dnia 19 lipca 2019 roku. Nowelizacja ta zmieniła budowę i konstrukcję regulaminu, wprowadziła 

m.in. nowe frakcje odpadów i zakres ich selektywnego gromadzenia. Ponadto Pani Angelika 

Kędzierska dodała, że projekt regulaminu jest również pokłosiem i efektem wytycznych 

pokontrolnych NIK - u w Urzędzie Miejskim w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Na koniec dodała, że zakres usług zawartych w regulaminie jest identyczny, jak w dotychczas 

obowiązującym regulaminie. Ograniczenia co do ilości odpadów wielkogabarytowych dotyczą tych 

odpadów, które będą dostarczone do PSZOK–u.  

 

Piotr Lipiec przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                       

w Sandomierzu powiedział, że od 1 stycznia 2019 roku są ograniczenia, co do ilości oddawanych 

odpadów do PSZOK–u przez mieszkańców.  

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod glosowanie wniosek formalny 

radnego Jacka Dybusa, który dotyczy zmiany treści § 3 ust. 2 pkt. 1 regulaminu – zniesienie limitu 

wagowego. 

Wynik głosowania: 

„za” – 3; 

„przeciw” – 7; 

„wstrzymujący się” – 1; 

1 radny nie głosował. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja odrzuciła wniosek 

radnego Jacka Dybusa. 
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Następnie Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod 

głosowanie z uwzględnieniem wspomnianych autopoprawek Burmistrza Miasta Sandomierza.   

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujący się” – 1; 

3 radnych nie głosowało. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedłożony projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług              

w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku 

obrad.  

 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, jakie są zmiany w przedstawionym regulaminie zawartym                         

w projekcie uchwały w stosunku do obecnie obowiązującego w tym zakresie.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                 

w Sandomierzu powiedziała, że przedstawiony regulamin z jednej strony porządkuje zapisy,  

a z drugiej dotyczy tylko tych nieruchomości, które są zamieszkałe. W związku z tym regulamin ten 

nie dotyczy nieruchomości wyłączonych z systemu. Częstotliwość i zakres wywozu odpadów 

pozostaje bez zmian.    

 

Radny Marek Chruściel w ramach wniosku formalnego zaproponował zmianę treści § 4 ust. 1 pkt               

1 litera d) projektu uchwały poprzez dodanie sformułowania „odpady budowlane i remontowe”. 

Wówczas przepis byłby w brzmieniu: „Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, 

sprzęt elektryczny – jeden raz na kwartał”.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w proponowanych 

przepisach mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej będą musieli wywieźć odpady budowlane                                 

i remontowe do PSZOK–u.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                 

w Sandomierzu dodała, że ten stan rzeczy wynika z ilości odpadów budowlanych i remontowych 

przy remoncie mieszkania w zabudowie wielorodzinnej w stosunku do remontu domu 

jednorodzinnego. W przypadku tego drugiego ilość ta jest znacznie większa.   

 

Radny Piotr Chojnacki zaproponował dopisanie do § 4 ust. 1 ppkt 1 litera d) projektu uchwały 

sformułowania „sprzęt elektroniczny”. Wówczas przepis byłby w brzmieniu: „Odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny – jeden raz na 

kwartał”.  
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Radny Andrzej Bolewski powiedział, że mieszkaniec nieruchomości wielorodzinnej nie może 

odpadów budowlanych czy remontowych zostawić w altanie śmietnikowej. Takie odpady musi na 

swój koszt wywieźć osobiście lub zlecić firmie, która wykonuje remont.  

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu 

zaproponowała zmianę treści § 3 ust. 2 projektu uchwały. Dodał, że przepis ten winien brzmieć tak jak 

w dotychczasowym regulaminie tj. „Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość  

w udostępnione pojemniki lub swoje własne, jeżeli te spełniają normy uzgodnione z firmą wywozową. 

Zły stan techniczny udostępnionego pojemnika i potrzebę mycia pojemnika własnego lub 

udostępnionego właściciel zgłasza firmie wywozowej w celu mycia lub naprawy (wymiany)”. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza zgodził się na tą propozycję  

i poprosił o potraktowanego tej uwagi jako autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał wniosek formalny radnego Marka 

Chruściela pod głosowanie. Wniosek dot. zmiany treści § 4 ust. 1 pkt 1 litera d) projektu uchwały 

poprzez dodanie sformułowania „odpady budowlane i remontowe”. 

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 2; 

„wstrzymujący się” – 1; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła wniosek radnego 

Marka Chruściela. 

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                 

w Sandomierzu powiedziała, że w związku z przyjęciem tego wniosku formalnego omawiana 

uchwała jest nie spójna z poprzednią uchwałą dot. regulaminu w § 11 ust. 1 pkt 1 litera d).  

 

Następnie Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał całość projektu uchwały pod 

głosowanie z uwzględnieniem wniosku formalnego radnego Marka Chruściela oraz wspomnianej 

autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza.   

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 2; 

3 radnych nie głosowało. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedłożony projekt uchwały z uwzględnieniem wniosku formalnego Marka Chruściela oraz 

autopoprawki Burmistrza Miasta Sandomierza. 

 

Piotr Lipiec przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                              

w Sandomierzu odniósł się do sprawozdań jakie przygotowuje przedsiębiorstwo dot. gospodarki 

odpadami komunalnymi. Przedsiębiorstwo przekazuje dwa sprawozdania do Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. W tych sprawozdaniach uwzględnia się 
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różne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał, że po przeprowadzonych kontrolach 

przez NIK nie wskazano uchybień w tej sprawie.  

 

Radny Marek Strugała zapytał, czy odpady, które są segregowane takie jak: papier, szkło, plastik są 

deponowane na wysypisko śmieci czy są przekazywane do firm recyklingowych.  

 

Piotr Lipiec przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                              

w Sandomierzu powiedział, że odpady segregowane nie są wywożone do Janczyc, czyli na 

wysypisko śmieci. Odpady te są w 100% przetwarzane na terenie przedsiębiorstwa. Pozostałości  

z tego przetwarzania są wywożone do utylizacji termicznej.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że gotowy jest już 

projekt uchwały w sprawie przejęcia ul. Żeromskiego przez Gminę Sandomierz i zostanie on 

przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  

 

Ad. 8 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie komisji.  
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