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Protokół Nr 26/12/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 4 grudnia 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 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Projekty uchwał w porządku tematycznym 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

5. 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.  

6. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  odbierania odpadów komunalnych  od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne.   

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości   

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

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  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  

nieruchomości położonych  na terenie Miasta Sandomierza.  

11. 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.  

12. 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.  
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13. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

14. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w porządek obrad. 

Ad. 3 

Komisja przystąpiła do analizy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Sandomierza. Pan Zbigniew Rusak poinformował, że na poprzednim posiedzeniu 

opracowano część regulaminu do § 12, zapytał czy są uwagi do tych poprawek. Uwag nie 

zgłoszono. Poprosił o dalsze sugestie co do następnych paragrafów regulaminu. 

Pan Zenon Smuniewski – pracownik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta – na 

bieżąco wprowadzał poprawki precyzowane przez radnych.  

Wyjaśnień i szczegółowych danych z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie udzielał Pan 

Marek Bronkowski Zastępca Burmistrza. 

Komisja wypracowała następujące poprawki: 

§ 13  

Otrzymuje brzmienie: 

„Przedsiębiorcy wykonujący remonty lub usługi na terenie miasta są bezwzględnie 

zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych, które powstają  

w wyniku działalności tych firm, według złożonej deklaracji „ 

§ 15  

ust 1-7 zmiana brzmienia; 

1. Właściciel nieruchomości w przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia z własnej winy 

lub kradzieży pojemnika służącego do zbiórki odpadów komunalnych zobowiązany 

jest do zakupu nowego pojemnika o takich samych standardach. Pojemniki takie na 

życzenie właściciela nieruchomości dostarczy firma prowadząca obsługę 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne jest zobowiązany wymienić na nowe 

pojemniki, które zostały uszkodzone na skutek niewłaściwej obsługi. 

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymać pojemniki w stanie czystości 

zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. 

4. Przedsiębiorcy odbierający odpady którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości 

pojemniki są zobowiązani na ich zlecenie do wykonania za dodatkową odpłatnością 

usług: czyszczenia i dezynfekcji pojemników. 

5. Zaleca się aby miejsca gromadzenia odpadów komunalnych były zadaszone, 

ogrodzone i zamknięte. Dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby gromadzące tam 

odpady. 

6. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymać w stanie czystości poprzez ich 

zamiatanie i uprzątanie przez właściciela nieruchomości. 

7. Przedsiębiorca odpowiada za pozostawienie porządku po wykonanej usłudze. 

ust.  8 skreśla się. 

§ 16  

ust. 2 zmiana brzmienia:  

„ Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne i worki na selektywne zbierane 

odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników 

przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej 

możliwości nie ma, pojemnik należy wystawić w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, na 

chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku nie spełnienia 

powyższych wymagań odpady nie zostaną odebrane. Przedsiębiorca odbierze ww. odpady 
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poza harmonogramem na indywidualne zgłoszenie właściciela  nieruchomości za dodatkową 
opłatą” 
§ 18  
Dodaje się ust 7 w brzmieniu: 
„7. Wymienione odpady w ust. 3 pkt a, b, c; ust. 4 pkt a, b, c i w ust. 5 pkt a, b należy 
składować w pojemnikach z odpadami zmieszanymi” 
§ 19  
ust. 1 po słowach „Właściciele nieruchomości” skreśla się „na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości” oraz słowo „wójta” 
ust. 3 po słowie „Wykonawca” wpisuje się „spoza Gminy Sandomierz” 
§ 20  
ust. 1 po słowach: „wystąpić o ukaranie do sądu” skreśla się „Rejonowego w Sandomierzu 
Wydział II Karny” 
ust. 2 po słowach: ”umów na usługi”  skreśla się zdanie do końca a wpisuje się -  „opróżnienia 
tych zbiorników” 
ust.  4 po słowach „obowiązków wpisanych w pkt 2” skreśla się „3” 
po słowach: „w tych przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości”  skreśla się 
„odbieranie odpadów komunalnych oraz” 
po słowach „- Ordynacja podatkowa” skreśla się zapis w  nawiasie 
Rozdział 5 przeniesiony jako Rozdział 3 
§ 29  
ust. 3 punkt  f. po słowach „zwierząt typu zagrodowego” dodaje się sformułowanie ”w 
gospodarstwach” 
§ 31  
Nowe brzmienie:  
„Prowadzenie działalności związanej z turystyką z wykorzystaniem zwierząt na terenach 
gminnych wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta Sandomierza” 
§ 35  
Nowe brzmienie: 
„W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek o którym mowa w § 33 spoczywa 
na Gminie Sandomierz”. 
Powyższe zmiany drogą elektroniczną oraz w formie papierowej zostaną dostarczone 
członkom Komisji do ponownej analizy. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o przegłosowanie wprowadzonych poprawek. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Regulamin w wersji poprawionej przez Komisje: Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz  
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.  
Pan Zbigniew Rusak poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 
10.12.2012 r. o godz. 10.00. i zamknął obrady. 
 

Zbigniew Rusak 
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia  

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

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 


