P R O T O K Ó Ł NR 31/2008
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
26 listopada 2008 roku

Ochrony

Środowiska

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz
Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia,
który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się z pytaniem: W jakim
stopniu wzrastają stawki opłat za śmieci do roku ubiegłego? Czy worki do segregacji
odpadów komunalnych będą wkalkulowane w cenę podniesionych stawek za śmieci ?
Odpowiedzi
udzielił
Kierownik
Referatu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Henryk Piela informując, że wzrost stawek opłat za wywóz
odpadów komunalnych to 30 % w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto przepisy ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązały rady gmin do określenia w drodze
uchwały: górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastosowaniem
niższej stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Różnicowanie stawek ma za zadanie zmobilizowanie każdego z mieszkańców do
segregowania odpadów komunalnych u źródła, w gospodarstwach domowych. Odpady
nieposegregowane u źródła, wymagają dodatkowego sortowania przez firmę odbierającą
odpady, stąd wyższe koszty ich odbioru. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska przewiduje, iż od

nowego roku więcej zapłacimy za wywóz śmieci. Ministerstwo Ochrony Środowiska chce
podnieść tzw. opłatę środowiskową, czyli część należności za składowanie odpadów na
wysypisku, która jest odprowadzana do budżetu. Obecnie składowanie jednej tony odpadów
kosztuje firmy opróżniające pojemniki ze śmieciami 75 zł, a od roku 2009 kwota powyższa
wzrasta o 25 zł. Opłata za składowanie na wysypisku jednej tony odpadów
nieposegregowanych będzie kosztowała firmy wywożące śmieci 100 zł. Nowe stawki za
składowanie odpadów, oznaczają jednocześnie wyższe opłaty za świadczone usługi dla
mieszkańców. Według Ministerstwa, podniesienie opłat za składowanie ma wymusić na
przedsiębiorcach kierowanie odpadów do zakładów segregujących śmieci celem ich dalszego
przetworzenia, a nie na składowiska odpadów gdzie trafia ich większość. Ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku zobowiązuje do stosowania górnych stawek opłat w stosunku
do mieszkańców uchylających się od obowiązków wynikających z ustawy. W przypadku
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych, gmina
zobowiązana została do zorganizowania odbierania odpadów, poprzez wydanie z urzędu
decyzji administracyjnej, w której między innymi określa się wysokość opłat za świadczenie
tych usług, z zastosowaniem górnych stawek opłat. Decyzja wydawana jest na okres 1 roku i
nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. Wysokość określonych stawek opłat,
powinna mieć charakter również mobilizujący do zawarcia umów na odbiór odpadów
komunalnych. Następnie zapoznała komisję ze stawkami za wywóz odpadów komunalnych
jakie proponują inne firmy świadczące podobne usługi na terenie naszej gminy.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się z pytaniem : Gdy
Minister nie wprowadzi od przyszłego roku tych nowych opłat, to czy opłaty za wywóz
odpadów komunalnych ulęgną podwyższeniu ? Niemniej jednak należy przygotować
symulację ewentualnych propozycji podwyższenia stawek opłat za odbieranie i
unieszkodliwianie odpadów z szerokim uzasadnieniem i porównaniem z lat ubiegłych, oraz
przedstawienie stawek firm konkurencyjnych. Zwróciła się z pytaniem: czy jest konieczność
podniesienia od stycznia stawek za wywóz odpadów komunalnych, skoro nie ma pewności
czy Minister Ochrony Środowiska podniesie tzw. opłatę środowiskową? A jeśli tak, to o jaki
ewentualnie procent wzrosną ceny za wywóz odpadów komunalnych ?
Odpowiedzi udzielił Prezes Brzeskich Zakładów komunalnych Janusz Filip informując,
że stawki wzrosną od 35-40%. Generalnie rozpatrujemy dzisiaj dwa aspekty sprawy: Projekt
uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Brzesko, oraz sprawę wywozu odpadów komunalnych przez
Spółkę Brzeskich Zakładów Komunalnych.
Kierownik Referatu Ochrony Środowisko i Gospodarki Komunalnej Henryk Piela
poinformował, że Ministerstwo na pewno od nowego roku wprowadzi nowe stawki za
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składowanie odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości jest tak przygotowana, że to gmina
będzie pobierać podatek śmieciowy.
Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że załączniki w przedłożonym projekcie uchwały
powinny być bardziej szczegółowe. Takie tabelki powinny zawierać oprócz proponowanych
stawek jeszcze takie uzasadnienie – jaka była stawka w poprzednim roku, jaka obecnie, jaki
wzrost. Dlatego proponuje aby na przyszłość dla łatwości spojrzenia na ten temat, zamieścić
w tych tabelkach okres poprzedni a obecny.
Radny Lech Pikuła w nawiązaniu do przedłożonego projektu uchwały zauważył, że każde
podniesienie stawek opłat będzie powodowało to, że dużo śmieci będzie w rowach,
mieszkańcy będą śmieci palić. W związku z tym zwrócił się z pytaniem : Czy Urząd Miejski
jest przygotowany na taką sytuację ?
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela.
Poinformował, że właśnie w związku z tym jest ogłoszony nabór na 1 etat w Referacie
Ochrony Środowiska, aby w ten sposób wzmóc kontrole między innymi w zakresie
gospodarki śmieciowej. I w przypadku właścicieli danej posesji, którzy nie zawarli umów na
odbiór odpadów komunalnych będą wydawane z urzędu decyzje administracyjne, takie
bardziej restrykcyjne , w której zostaną określone wysokości opłat za świadczenie tych usług
na okres 1 roku , z zastosowaniem górnych stawek opłat.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w
zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by zobowiązał Prezesa Spółki BZK do
szczegółowego przedstawienia na komisji ewentualnych propozycji podwyższenia stawek
opłat za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów z szerokim uzasadnieniem i porównaniem z
lat ubiegłych oraz o przedstawienie przez odpowiedni Wydział tutejszego Urzędu stawek firm
konkurencyjnych. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 2
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół z
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 17
listopada 2008 roku wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytała,
czy
do
protokołu
są
jakieś
uwagi
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i wnioski. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca
Komisji poddała go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie .
Ad. 3
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących członkowie komisji zawnioskowali po powołanie Straży Miejskiej w
Gminie Brzesko, między innymi po to, aby dopilnować porządku i czystości w gminie, a w
stosunku do uchylających się mieszkańców od tego porządku zastosować odpowiednie środki.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o powołanie Straży Miejskiej w składzie 3
osobowym. Głosowano przy 6 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Pacewicz Pyrek podziękowała wszystkim za udział i
zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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Posiedzenie trwało od godziny 9. do godziny 9.

Protokołowała
Bogumiła Łanocha

Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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