
 

Protokół Nr 25/11/2020 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 30 września i 5 października 2020 roku 

 

 

Godz. rozpoczęcia obrad w dniu 30 września 2020 roku: 11:00 

Godz. zakończenia obrad w dniu 30 września 2020 roku: 14:00 

Godz. rozpoczęcia obrad w dniu 5 października 2020 roku: 10:00 

Godz. zakończenia obrad w dniu 5 października 2020 roku: 12:20 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni w dniu 30 września 2020 roku: Jerzy Żyła, Sylwester Łatka. 

Radny nieobecny w dniu 5 października 2020 roku: Sylwester Łatka. 

 

Zaproszeni goście:  

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza; 

2. Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza; 

3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz; 

4. Dariusz Socha – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz; 

5. Adam Furman – Wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 

6. Teresa Prokopowicz – Radca Prawny SSM; 

7. Marcin Świerkula, Wojciech Czerwiec, Tomasz Malinowski – radni Miasta Sandomierza. 

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.   

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przywitał zaproszonych gości. 

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

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

 



Strona 2 z 9 
 

Uwag nie zgłoszono. 

 

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

porządku obrad pod głosowanie. 

 

Wynik Głosowania: 

„za” – 10; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 

 

Radny Andrzej Majewski stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że członkowie komisji otrzymali 

pakiet projektów uchwał dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Dodał, że na poprzednim 

posiedzeniu komisji członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały wyłączający 

nieruchomości niezamieszkałe z systemu. Kolejna uchwała dot. regulaminu gospodarowania 

odpadami oraz wybór metody poboru opłat: od mieszkańca lub od ilości zużycia wody oraz projekt 

uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania                   

i zagospodarowania odpadów komunalny od właścicieli nieruchomości. Na koniec zaznaczył, że 

ostatnim projektem uchwały jest określenie stawki za wywóz śmieci.  

 

Członkowie komisji otrzymali dodatkowe dwa projekty uchwał dot. metody poboru opłat od ilości 

zużycia wody oraz projekt uchwały określający stawki za wywóz śmieci. 

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (SSM) powiedział, że 

projekty uchwał dot. gospodarowania odpadami zakładają rewolucję dotychczasowego systemu. 

Dodał, że zastrzeżenie dotyczą następujących kwestii: 

• Nowe zapisy nie uwzględniają odbioru, w ramach określonych stawek, takich odpadów jak: 

popiół, meble w ramach odpadów wielkogabarytowych, odpady budowlane i remontowe. 

Odpady te mieszkańcy będą musieli na własną rękę wywozić do PSZOK–u; 

• Radykalne zmiany zawarte w projektach uchwał spowodują, że mieszkańcy na nowo będą 

musieli się uczyć i przyzwyczajać do nowego systemu; 

• Obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników został przerzucony z gminy na właścicieli 

nieruchomości, czyli m.in. na spółdzielnie. Takie działania spowodują wzrost kosztów dla 

spółdzielni, który przełoży się na mieszkańców; 

• Niejasnego określenia limitów rocznych odpadów przez właścicieli nieruchomości typu 

odpady budowlane i remontowe. W przypadku spółdzielni właścicielem nieruchomości jest 

zarządca. Zapis powinien określać limity odnoszące się do lokalu mieszkalnego. 

Na koniec wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powiedział, że żaden system poboru 

opłat za zagospodarowanie odpadów nie jest sprawiedliwy. Dodał, że na przestrzeni lat 2013-2020             

w SSM ubyło ok. 1.000 osób biorąc pod uwagę składane przez mieszkańców deklaracje śmieciowe. 

Podkreślił, że zbiorczą deklarację śmieciową składa do gminy spółdzielnia w oparciu o deklaracje 

mieszkańców. Zaległości mieszkańców za odbiór odpadów na rzecz spółdzielni wynoszą 7-8%. Na 
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koniec zaznaczył, że propozycja połączenia dwóch metod poboru opłat polegająca na wyborze metody 

od mieszkańca w domach jednorodzinnych a od ilości zużycia wody w zabudowie wielorodzinnej jest 

propozycją ciekawą i wartą rozważenia.  

 

Radny Andrzej Bolewski (prezes SBM w Sandomierzu) powiedział, że Spółdzielnia Budownictwa 

Sandomierskiego nie ma większych problemów z dotychczasowym system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Dodał, że obecnie problem polega na zmniejszeniu zakresu czynności przyszłemu 

operatorowi systemu przerzucając część obowiązków na spółdzielnie, co spowoduje wzrost kosztów 

dla mieszkańców. Spółdzielnia będzie również montować monitoring we wszystkich altanach 

śmietnikowych celem uszczelnienia systemu. Na koniec radny odczytał stanowisko zarządu 

spółdzielni, które jednoznacznie sprzeciwia się uzależnieniu wysokości opłat za śmieci od ilości 

zużycia wody i stoi na stanowisku wyboru metody od mieszkańca. W razie nie spełnienia postulatów 

spółdzielni, spółdzielnia zaskarży uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że ewidencja ludności wskazuje 

23.500 mieszkańców, z kolei deklaracje śmieciowe wskazują 18.505 mieszkańców. Ponadto dodał, że 

kontrola NIK zwróciła uwagę, na niesprawiedliwie traktowanie mieszkańców domów 

jednorodzinnych w stosunku do mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych. Nowy system i nowy 

zakres obowiązków przyszłego operatora systemu wynika z nowelizacji ustawy w tej materii. By koszt 

dla mieszkańca nie był wygórowany, musi zmienić się zakres obowiązków przyszłego operatora. Na 

koniec zaznaczył, że nowy system zgodnie z prawem musi się zbilansować.     

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił wady i zalety dwóch 

metod poboru opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda od mieszkańca jest 

społecznie akceptowalna, ale nieszczelna, niesprawiedliwa i wymaga ciągłej aktualizacji deklaracji 

śmieciowych. Metoda od ilości zużycia wody jest najbardziej kontrowersyjna społecznie, wymagająca 

ciągłej współpracy z zakładami wodociągowymi, ale najbardziej szczelna i efektywna, wybierana 

głównie przez gminy turystyczne.    

 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że samorząd za bardzo martwi się o przyszłego usługodawcę.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że brakuje istotnych danych dot. funkcjonowania systemu. Jako 

przykład wskazał ilość produkowanych odpadów przez nieruchomości niezamieszkałe i zamieszkałe. 

Dodał, że punktem wyjścia debaty powinna być informacja, ile jest produkowanych odpadów i skąd 

one pochodzą. Na koniec powiedział, że miasto powinno jak najwięcej śmieci selektywnie gromadzić, 

by obniżać koszty utylizacji odpadów.   

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że radni skłaniają się do metody od mieszkańca, a samorząd do 

metody od ilości zużycia wody. W związku z tym zaproponował wybór metody mieszanej tzn. 

połączenia dwóch metod zawartych w ustawie. Dodał, że metoda od ilości zużycia wody jest metodą 

wygodną i dla gminy i dla przyszłego operatora. Na koniec zaznaczył, że gmina powinna prowadzić 

kontrolę gospodarki odpadami zwłaszcza w nieruchomościach niezamieszkałych. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że wyłączenie 

nieruchomości niezamieszkałych z systemu powoduje, że nie mogą oni mieć metody od ilości zużycia 

wody.  
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Radna Mariola Stępień zgodziła się ze słowami radnego Krzysztofa Szatana o wyborze metody 

mieszanej.  

 

Radny Marek Strugała powiedział, że jest sceptyczny w stosunku do metody od ilości zużycia wody. 

Na koniec zapytał się, jaka jest ilość produkowanych odpadów selektywnych?.  

 

Radny Marek Chruściel powiedział, że bardzo łatwo zweryfikować te mieszkania, z których 

deklaracja śmieciowa jest zerowa a woda jest zużywana. Dodał, że takie dane mają zarządcy 

nieruchomości.  

 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że wybór metody nie jest gwarantem sukcesu nowego 

systemu. Najważniejsze jest uszczelnienie systemu pod względem podrzucania śmieci pod altany 

śmietnikowe. Na koniec radny zapytał, skąd wzięła się kwota 8,00 zł za 1 m3 zużytej wody?. 

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                        

w Sandomierzu powiedziała, że na kwotę tych 8,00 zł składają się w: 

• 37% koszty odbioru i transportu odpadów; 

• 49,8% zagospodarowanie odpadów; 

• 3% zakup pojemników; 

• 3% koszty funkcjonowania PSZOK–u; 

• 5% koszty administracyjne;  

• 1,8 % budowa altan śmietnikowych; 

• 0,4% inne wydatki.  

Ponadto Angelika Kędzierska dodała, że szacunkowa łączna kwota funkcjonowania systemu 

zagospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 5.500.000,00 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca 

wynosi 25,00 zł miesięcznie, a w stosunku do ilości zużycia wody 8,00 zł. 

 

Rozgorzała dyskusja na temat przedstawionych wyliczeń. 

 

Radny Piotr Chojnacki zapytał, czy projekt uchwały może zakładać, że w przypadku braku 

deklaracji śmieciowej, właściciel nieruchomości będzie płacił za wywóz śmieci od ilości zużytej 

wody, oraz jakie działania podejmie samorząd w celu uszczelnienia systemu?. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ustawa nie przewiduje 

możliwości takiego łączenia różnych metod i rozgraniczania mieszkańców na nieruchomości 

zamieszkałe i niezamieszkałe.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w konsekwencji to rada miasta 

ostatecznie podejmie decyzje, co do wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Samorząd złożył własną propozycję i posiada swoje wyliczenia kosztów 

funkcjonowania systemu. Ponadto Burmistrz Sandomierza zaznaczył, że istnieje proceder  

podrzucania odpadów z terenów innych gmin.  

 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że kluczowa jest kontrola przez samorząd nieruchomości 

niezamieszkałych, które zostaną wyłączone z systemu.  
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Radny Marek Chruściel powiedział, że składa wniosek formalny o głosowanie nad wyborem 

metody poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Radny Janusz Poński poprosił o informację dot. aktualnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Radny powiedział, że istotny jest fakt, czy obecnie system się bilansuje, czy nie. A jeśli 

nie, to jaki na koniec bieżącego roku będzie wynosił deficyt. Dodał, że od nowego roku drożeje opłata 

środowiskowa o ok 25% oraz wzrosną koszty pracy. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w świetle prawa 

istotniejsze jest zamieszkanie, a nie zameldowanie. To, że ktoś jest zameldowany w danej 

nieruchomości nie oznacza, że w tej nieruchomości rzeczywiście przebywa. W związku z tym nie 

zawsze taka osoba będzie miała obowiązek płatności za wywóz śmieci. 

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                    

w Sandomierzu powiedziała, że system działa prawidłowo, a samorząd ma pełną kontrolę nad 

wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w aktualnym systemie. W obecnej przestrzeni prawnej 

gmina płaci operatorowi ryczałtowo. Oznacza to, że każde wahnięcia rynkowe takie jak: wzrost opłat 

śmieciowych, wzrost płacy minimalnej nie wpływa na wzrost rachunków za odpady. Takie koszty 

bierze na siebie operator systemu. Na koniec Angelika Kędzierska naczelnik wydziału jeszcze raz 

przedstawiła kalkulację kosztów nowego systemu.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ustawa nie zezwala na 

objęcie nieruchomości niezamieszkałych metodą od ilości zużycia wody. Wyjątkiem jest jedynie 

branża hotelarska. Na koniec zaznaczył, że ostatecznie przetarg określi stawkę za odpady. Z kolei do 

obowiązków rady należy przez wszystkim określenie ram przyszłego systemu.     

 

Radny Krzysztof Szatan stwierdził, że nie ma potrzeby, by rada w drodze uchwały określała nowe 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Radny Marek Strugała powiedział, że im więcej będziemy segregować śmieci tym mniej będziemy 

płacić opłaty marszałkowskiej.  

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji zamknął dyskusję. Dodał, że nowy projekt 

uchwały przedstawiony członkom komisji zakłada wybór metody od ilości zużycia wody. W związku 

z tym poddał ten projekt pod głosowanie. 

 

Wynik Głosowania: 

„za” – 1; 

„przeciw” – 6; 

„wstrzymujących się” – 0; 

3 radnych nie głosowało. 

 

Radny Andrzej Majewski stwierdził, że komisja opiniuje negatywnie przedstawiony projekt 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– metoda od ilości zużycia wody.  
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Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji zarządził przerwę w posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Oznajmił, że kontynuacja posiedzenia nastąpi w dniu 

5 października 2020 roku o godz. 10:00.   

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji wznowił posiedzenie Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług w dniu 5 października 2020 roku o godz. 10:00.  

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że komisja będzie omawiać w dniu 

dzisiejszym projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Sandomierza.   

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu 

powiedział, że zastrzeżenia mogą budzić ewentualne zapisy dot. mycia pojemników, wywozu 

odpadów wielkogabarytowych, remontowych i budowlanych przez samych mieszkańców.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w dniu dzisiejszym 

członkowie komisji otrzymali dodatkowe dwa projekty uchwał w sprawie regulaminu                            

i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                    

w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały dot. regulaminu pozostawiający na dotychczasowym 

poziomie świadczenia usług zakłada, że nie będzie limitów odpadów wielkogabarytowych, 

elektrycznych, elektronicznych w altanach śmietnikowych. Pozostaną ograniczenia w tym zakresie na 

terenie PSZOK-u. Z kolei na terenie zabudowy jednorodzinnej odbiór tych odpadów będzie raz na 

kwartał.  

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu poprosił             

o sprecyzowanie zapisów określających właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. 

Dodał, że limity wywozu odpadów do PSZOK-u powinny odnosić się do właściciela lokalu 

mieszkalnego. Na koniec zaznaczył, że odpady budowlane pochodzące z remontów mieszkań, które 

wymagają pozwolenia na budowę są wywożone przez właściciela nieruchomości. Z kolei w altanach 

śmietnikowych pozostawiane są odpady pochodzące z drobnych remontów.  

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ze względu na 

pojawiające się głosy o zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia usług w gospodarowaniu 

odpadami przez przyszłego operatora urząd przygotował dwa warianty regulaminu: pozostawiający na 

dotychczasowym poziomie świadczenia usług oraz zawężający ten zakres. Biorąc pod uwagę polski 

rynek śmieciowych podwyżki opłat za śmieci są nieuniknione.  

 

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że z dostępnych kalkulacji wynika, że ok 1.500 ton odpadów 

jest segregowanych z tego 1.000 ton zostało odprowadzonych z systemu według segregacji, co 

powoduje, że ten tonaż ucieka z systemu. To stanowi ok 20% wszystkich śmieci. W związku z tym 

cena za odpady w stosunku do zaproponowanej stawki powinna być obniżona o te, 20% czyli do 

kwoty ok. 18 - 20 zł od mieszkańca. 
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Radny Andrzej Bolewski powiedział, że niezbędne jest uszczelnienie systemu i wygenerowania 

oszczędności w tym zakresie. Należy podjąć działania takie jak: budowa altan śmietnikowych oraz 

budowę monitoringu tych wiat. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ogłoszenie przetargu 

jest obowiązkowe i wynika z ustawy. Rada gminy jest zobowiązana do działania na podstawie                  

i w granicach prawa. Ponadto ustawodawca podkreśla, że z pieniędzy zawartych w systemie trzeba 

będzie budować altany śmietnikowe. Na koniec zaznaczył, że ciekawym pomysłem jest łączenie 

metod poboru opłat.  

 

Radny Jacek Dybus powiedział, że z jego kalkulacji wynika, że kwota za odbiór odpadów powinna 

wynosić ok. 15 – 16 zł od mieszkańca. Na koniec zapytał się o ile zwiększamy w przyszłym roku ilość 

wyprodukowanych odpadów przez gminę w stosunku do roku ubiegłego oraz jaki jest ogólny koszt 

środków zabezpieczonych w budżecie miasta na gospodarkę odpadami w tym roku?   

 

Radny Marcin Świerkula przedstawił swoje wyliczenia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Z przedstawionej kalkulacji wynika, że 5971 ton odpadów 

zmieszanych, 398,26 kg odpadów biodegradowalnych oraz 153 kg odpadów wielogabarytowych 

deponujemy,  jako gmina, w Janczycach. Razem jest to 6522,26 tony. Dodał, że tą wielkość tonażu 

należy pomnożyć przez wskaźnik efektywności kosztowej w wysokości 635,07 zł za tonę, zgodnie               

z danymi GUS. Dodał, że z pomnożenia tych wielkości ogólny koszt systemu zamyka się kwotą 

4.142.453,00 zł. Kwotę tą dzielimy przez 18.500 mieszkańców, zgodnie z deklaracjami śmieciowymi  

i dzielimy przez 12 miesięcy. Wówczas otrzymujemy kwotę 18,66 zł na jednego mieszkańca 

miesięcznie.  

 

Rozgorzała na ten temat dyskusja.  

 

Radna Mariola Stępień zapytała, co gmina zrobi z tymi nieruchomościami, z których deklaracja 

śmieciowa jest zerowa? Dodała, że powinna być wówczas w tych nieruchomości brana pod uwagę 

metoda od ilości zużycia wody. Na koniec radna dodała, że regulamin powinien określać taki sam 

zakres obowiązków w stosunku do operatora, jaki jest zawarty w dotychczasowym regulaminie.   

 

Radny Janusz Poński powiedział, że oczywistym jest, że opłata środowiskowa wzrasta o 25% od 

nowego roku. Dodał, że drożeje również prąd, paliwo, minimalne wynagrodzenie itd. W związku               

z tym podwyżka opłat za wywóz śmieci jest nieunikniona. Dodał, że kompromisem jest stawka 

oscylująca w wysokości 20 zł od mieszkańca miesięcznie.  

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                       

w Sandomierzu powiedziała, że do ogólnej liczby ton odpadów należy dodać również ok 800 ton 

odpadów pochodzących z PSZOK-u. Dodała, że nie ma możliwości szczegółowego określenia 

wysokości produkowanych odpadów ze względu na fakt, że w obecnym systemie są również odpady 

od nieruchomości niezamieszkałych. Następnie naczelnik wydziału przypomniała, jakie czynniki 

wpływają na ogólny koszt funkcjonowania systemu. Na koniec zaznaczyła, że w budżecie miasta na 

2020 rok zarezerwowana jest kwota na funkcjonowanie systemu w wysokości 6.500.000,00 zł.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że jest możliwość 

połączenia dwóch metod w taki sposób, aby właściciele nieruchomości jednorodzinnych płacili od 

mieszkańca, a właściciele nieruchomości wielorodzinnych od ilości zużycia wody.  
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Radny Marcin Świerkula zwrócił uwagę na rozbieżności co do ilości wytworzonych odpadów                

w gminie między danymi GUS a sprawozdaniami, którymi dysponuje urząd. Na koniec zauważył, że 

biorąc pod uwagę dane GUS, wskaźnik efektywności kosztowej śmieci w Sandomierzu jest bardzo 

wysoki w stosunku do gmin ościennych. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w gminach 

ościennych nie ma zabudowy wielorodzinnej oraz wywóz odpadów takich jak wielkogabarytowe 

odbywa się raz w roku. To powoduje, że opłata za wywóz śmieci jest mniejsza niż w Sandomierzu. Na 

koniec zaznaczył, że w gminach ościennych zakres czynności, które są po stronie operatora jest 

znacznie mniejszy niż w Sandomierzu.    

 

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił uwagę, że pomimo wzrostu opłat za wywóz śmieci z 11 zł na 13 

zł od osoby za odpady segregowane, wpływy z tytułu tej opłaty nie wzrosły a wręcz spadły. Dodał, że 

to pokazuje, iż system poboru opłat jest nieszczelny i niewydolny.   

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że tym bardziej 

właściwą byłaby metoda od ilości zużycia wody. Ta metoda uszczelnia system.  

 

Rozgorzała na ten temat dyskusja. 

 

Radny Janusz Poński powiedział, że na obecną chwilę komisja uzgodniła fakt wyłączenia 

nieruchomości niezamieszkałych z systemu, zakres usług ma pozostać na dotychczasowym poziomie  

i takie brzmienie powinien mieć nowy regulamin. Dodał ponadto, że z wyliczeń części członków 

komisji można określić średnią stawkę i taką przyjąć w drodze uchwały. Na koniec zaznaczył, że 

ostatecznie stawkę określi przetarg. Po styczniu będzie już wiadomo jak kształtuje się nowy system.  

 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że nowelizacja ustawy o straży miejskiej i kodeksu 

wykroczeń, daje straży miejskiej możliwość kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi przez 

mieszkańców. Dodał, że to jest narzędzie do uszczelniania systemu. 

 

Adam Furman wiceprezes Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu 

powiedział, że ten fakt już się dzieje, gdyż, jako spółdzielnia otrzymali już pismo ze Straży Miejskiej             

o podanie informacji o lokalach mieszkalnych, z których jest zerowa deklaracja śmieciowa.  

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że na następne posiedzenie komisji 

urząd dostarczy nowy komplet projektów uchwał uwzględniający zastrzeżenia członków komisji. 

 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                  

w Sandomierzu powiedziała, że w najbliższą środę wydział przekaże do Biura Rady Miasta komplet 

nowych projektów uchwał. 

 

Na koniec posiedzenia komisji Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu rozdała projekt uchwały w sprawie metody mieszanej poboru 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

  

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że następne posiedzenie komisji 

odbędzie się 12 października 2020 roku o godz. 10:00.  
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Ad. 4  

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

               Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

      Andrzej Majewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował: 

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

UM Sandomierz 


