Protokół Nr 10
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej
obecni zgodnie z załączoną listą obecności nr 1 do protokołu, Wójt Gminy Pabianice M.
Wieczorek, Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji M. Madaj, który otworzył posiedzenie i
przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisji jej członkowie wyrazili chęć poznania
informacji związanej z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W
związku z powyższym zaproponował zmianę kolejności realizacji tematów posiedzenia
Komisji w sposób następujący:
1. Informacja o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zaproponował.
2. Przyjęcie informacji o realizacji planów inwestycji i remontów na terenie Gminy Pabianice
w 2019 r.
3. Sprawy różne w tym omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.

Ad. pkt 1.

Kierownik ref. Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami S. Izbicki zabierając głos
złożył krótką informację w temacie gospodarki odpadami na terenie gminy.
Poinformował, że w dalszym ciągu realizacja gminnego punktu gospodarki odpadami
wielogabarytowymi odbywa się przy ul. Łaskiej w Pabianicach. Plac do tego celu
wynajmowany jest od Gminnej Spółdzielni w Pabianicach. Wiadomym jest, że Prezes GS
„SCH” wystąpi do władz miasta Pabianice, czy taki punkt mógłby działać na terenie Gminnej
Spółdzielni, ale przy ul Torowej. Dla Gminy Pabianice byłaby to dogodniejsza lokalizacja,
ponieważ byłby to teren większy i bardziej pod kontrolą Urzędu Gminy. Według przepisów
znowelizowanej ustawy PSZOK musi być nieco inaczej zorganizowany.
Ponadto Kierownik informował, że na terenie gminy Pabianice obecnie nie ma miejsca do
zlokalizowania punktu dla PSZOK. W przyszłości niedalekiej Wójt będzie czynił starania o
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w taki sposób, aby teren do zbiórki
odpadów wielogabarytowych mógł być zlokalizowany w miejscowości Szynkielew przy
kolektorze ściekowym. Byłoby to jedyne miejsce na terenie gminy, które nie kolidowałoby z
zabudową.
Dalej Kierownik poinformował, że 22.08.2019 została opublikowana ustawa o zmianie
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
Gmina będzie zobowiązana dostosować się do tych zmian i sukcesywnie je wprowadzać
zgodnie z wymogami (niektóre należy wprowadzić od 1 stycznia 2020 r., inne natomiast w
dalszych miesiącach.
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Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach, które
przedłożył kierownik zapisane poniżej:
„ 1. Gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej :
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz
bioodpady;
1. Gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają
przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz bioodpady, odpadów niebezpiecznych,
przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
2. Gminy mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub
części produktów nie będących odpadami;
3. Gminy udostępniają na stronie internetowej swojego urzędu oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacje o: miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy
niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych), bioodpadów stanowiących
odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do
składowania; adresach PSZOK na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów
przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania; adresach punktów
zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone
gospodarstwa rolne;
4. Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez PSZOK, jeżeli w zamian
za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie
tych odpadów z miejsc ich wytwarzania;
5. gminy zostały zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w
wysokości co najmniej:
50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;
55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok oraz do osiągania poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w
wysokości co najmniej 70% wagowo;
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6. Rada gminy może w regulaminie:
1) wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz określić wymagania w zakresie
selektywnego zbierania tych odpadów;
2) postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów
stanowiących odpady komunalne;
3) określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące;
4) określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich nieruchomości,
w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;
5) określić warunki uznania, że odpady, o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i
b, są zbierane w sposób selektywny.”;
Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie
przepisów wykonawczych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów.
8. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w worki lub
pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w
odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na
mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w
części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9. Obowiązkiem właściciela jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie
oraz sposobem określonym w przepisach wydanych wykonawczych do ustawy;
„Art. 4a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze
rozporządzenia, sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych spośród
wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wymaganych
poziomów, o których mowa w art. 3b i art. 3c. 2
10. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych
warunków zamówienia określa w niej w szczególności:
„1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;”,
„4a) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego
zbierania odpadów;”,
„5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane
odpady – w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od
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właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w
przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych
odpadów; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych
możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;”; 10) w art. 6f: a
11. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych albo
zagospodarowanych odpadów komunalnych;
12. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w
którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu
na długość okresu korzystania z nieruchomości.”;
11. Rada gminy określając stawki opłaty, może stosować zróżnicowane stawki w zależności
od gęstości zaludnienia na danym obszarze oraz odpowiednio odległości od miejsca
przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnych, a także właściwości nieczystości
ciekłych;
13.Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty;
14. W przypadku nieruchomości na , której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Przepis powyższy stosuje się do rodzinnego ogrodu działkowego. W
przypadku nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy ale są na niej świadczone
usługi hotelarskie dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości orz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast w przypadku nieruchomości na której
znajduję się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę za rok;
15. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat,
które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc
-3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
pojemnik o pojemności 1100l lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120l, przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o
mniejszej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności;
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16. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt , burmistrz lub prezydent
miasta na podstawie powiadomienia wszczyna postepowanie w sprawie określenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt , burmistrz lub
prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż
czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę;
17. W przypadku zmiany danych będącą podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana;
18. Zawiadomienie o zmianie stawki zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego;
19. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wstecz .
Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złożył nową deklarację w związku
ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia lub opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną
z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
20. Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio
gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym;
21. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina może pokryć koszty utworzenia i
utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących
odpadami;
22. Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o odpłatnym przyjmowaniu przez
PSZOK odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. Rada
gminy określa rodzaje odpadów z działalności rolniczej oraz może określić maksymalną masę
odpadów lub ilość sztuk odpadów przyjmowanych z gospodarstwa rolnego;
23. W stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę co
najmniej raz na dwa lata”.
W dyskusji udział wzięli radni : K. Kowalski, M. Gryska.
Radny K. Kowalski poddał pod rozwagę zasięgnięcie opinii jeżeli byłoby to możliwe w
którejś z gmin w Niemczech, ponieważ gminy w Niemczech już od dawna mają bardziej
zaawansowane sprawy recyklingu i adaptować do naszej gminy.
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Radny M. Gryska zadał pytanie, czy gmina nasza przymierza się już do działań związanych z
bioodpadami.
Kierownik poinformował, że stoimy na stanowisku wystąpienia do mieszkańców gminy o
zadeklarowaniu się przez nich o sposobie zagospodarowania całorocznego bioodpadów.
Jeżeli nie będzie bioodpadów będzie mniejsza opłata. Z końcem miesiąca września br.
zobowiązani jesteśmy ogłosić przetarg.
Przewodniczący Komisji M. Madaj pytał w sprawie dot. prowadzenia weryfikacji deklaracji
śmieciowych, na które Kierownik odpowiedział, że po dotychczas dokonanych weryfikacjach
wystawiono szereg decyzji w opłatach podwyższonych od początku roku, w wielu
przypadkach są nowe deklaracje. W tej chwili weryfikujemy deklaracje śmieciowe w
miejscowości Kudrowice. Weryfikacja w miejscowości Piątkowisko została już zakończona.
Ogólnie „wieść się rozeszła” i mieszkańcy przychodzą sami i weryfikują niezgodności jeżeli
mają świadomość, że takie są w ich deklaracjach.

Ad. pkt 2.

Wójt Gminy M. Wieczorek przedłożył informację o inwestycjach na terenie gminy.
Informacja stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Wójt informował między innymi, że największą inwestycją prowadzoną obecnie na terenie
gminy jest budowa szkoły w Petrykozach, która przebiega bardzo pomyślnie, jest w tej chwili
na etapie prac wykończeniowych. Pod koniec listopada br. ma być zakończona. Inne inwestycje
także przebiegają bez zakłóceń, odbywają się przetargi, ogólnie wszystkie założenia
inwestycyjne napawają optymizmem. Zdarzyły się pewne zawirowania, gdzie przeszkodą było
otrzymanie na czas dofinansowań planowanych do nich, jednak podjęto decyzję w niektórych
przypadkach o przystąpieniu do prac, nie czekając na środki zewnętrzne, a dopiero w później
odzyskiwać je.
Na budowę placów zabaw, która się przeciąga przygotowywana jest ponowna specyfikacja i
w tym roku budowy te zostaną zakończone.
Inwestycje, w ramach funduszu sołeckiego są na bieżąco realizowane. Trwa budowa
kanalizacji sanitarnej na ul. Cynkowej. Na tę inwestycję nie posiadamy żadnych dofinansowań,
w roku bieżącym musi być ta inwestycja zakończona, aby można było wchodzić w boczne
podejścia i tu zostanie efekt osiągnięty , ponieważ na tych ulicach będzie wystarczająca ilość
odbiorców, aby można było pozyskać dofinansowanie.
Trwają przygotowywania dokumentacji projektowych na rok przyszły pod budowę dróg w
Hermanowie i Szynkielewie.
Radny K. Kowalski zauważył, że została zdjęta inwestycja oświetlenia ( w Rydzynach), a były
środki z perspektywą dużych projektów w przyszłym roku.
Wójt poinformował, że otrzymaliśmy wezwanie na złożenie wniosku do połowy września br.
Wniosek został zlecony firmie, która już w bardzo podobny sposób pozyskiwała środki.
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Realizacja przewidziana jest w roku 2020/21. Wniosek będzie analizy przez Urząd
Wojewódzki.

Ad. pkt 3.

W sprawach różnych Wójt przedłożył projekty uchwał będące w porządku obrad najbliższej
sesji Rady Gminy Pabianice.


powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XIV/A/2019;
 przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie
drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg
gminnych – Uchwała Nr XIV/B/2019;
 przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w
pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg
gminnych – Uchwała Nr XIV/C/2019;
 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/D/2019;
 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/E/2019;
 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r. - Uchwała Nr XIV/F/2019.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do protokołu od nr 3 do nr 9
W dyskusji radny M. Kociołek nawiązując do zgłoszonej wcześniej interpelacji w sprawie dot.
przygotowań do uchwały nadawania nazw ulic w Bychlewie - zapytał , czy coś w tej sprawie
zostało poczynione.
Wójt odpowiedział, że zostały rozpoczęte konsultacje z mieszkańcami na podstawie
Zarządzenia Wójta, jest możliwość, aby dokonać takich przedsięwzięć poprzez Zarządzenie
Wójta. Przygotuje informacje na sesję Rady Gminy w tym temacie i szerzej poinformuje.
Radny K. Kowalski zadał pytanie w kontekście budżetu na rok 2020 dot. funkcjonowania
transportu publicznego na terenie naszej gminy. Przypomniał, że na Komisji Rewizyjnej radni
otrzymali do wiadomości ofertę od prywatnego przewoźnika Komunikacji Samochodowej „
Mustang” w której firma zwraca się z propozycją realizacji komunikacji regularnej łączącej
Gminę z ościennymi miastami oraz komunikacji na terenie Gminy. Radny pytał, czy
rozważana była ta propozycja.
Wójt odpowiedział, że na tym etapie za wcześnie jest, aby o tym dyskutować. Uruchamiając
własny transport należałoby zrezygnować ze współpracy z miastem Pabianice.
Miasto zainwestowało duże środki finansowe w swój tabor. Współpracując z miastem w tej
kwestii my płacimy jedynie za przejazdy po terenie gminy, jest to dobrze zorganizowane. Są to
3 linie funkcjonujące na naszym terenie, których likwidacja spowodowałaby komplikacje
zarówno na terenie miasta jak i gminy.
Na pewno w przyszłym roku nie zrobimy „tej rewolucji” , mamy zapewnienia ze strony miasta
Pabianic, że w przyszłym roku kwota na funkcjonowanie komunikacji na terenie gminy nie
wzrośnie.
Więcej spraw nie zgłoszono.
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Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.
Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji
Gospodarczo - Finansowej

Mariusz Madaj

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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