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Rada Miasta
Tychy
Protokół Nr 0012.4.1.2018.KIMiOŚ
z posiedzenia
Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
w dniu 17 stycznia 2018 r.
00
Godzina rozpoczęcia: 16
Obecni:
- 3 radnych członków Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska – wg listy obecności
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- Pracownicy Urzędu i jednostek samorządowych delegowani do referowania, przedstawiciele
gminnych spółek oraz goście – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad: - załącznik nr 3 oraz 4 do protokołu
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu
11 grudnia 2017 r.
4.
Sprawozdanie z działalności Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w 2017 roku – gospodarka
odpadami.
- ocena systemu gospodarki odpadami w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów.
5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Tychy.
6.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.
Odpowiedź na wniosek komisji.
8.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9.
Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony
Środowiska Sławomir Sobociński.
Prowadzący obrady stwierdził quorum (obecnych 3 radnych wobec 3 osobowego składu)
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do realizacji porządku
obrad.
Ad 2.
Prowadzący obrady nie wprowadził żadnych zmian do porządku obrad. W związku
z powyższym porządek obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 3.
Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
w dniu 11 grudnia 2017 r.
Ad. 4.
Komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w 2017 roku – gospodarka odpadami – ocena systemu gospodarki
odpadami w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (załącznik nr 4
do protokołu), które przedstawił Inspektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Michał Arndt.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia
2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (załącznik
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nr 5 do protokołu) przedstawił Inspektor Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Michał Arndt.
Referujący poinformował, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Rada Miasta Tychy ustala w drodze uchwały regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta. Uchwałą Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
określono zasady dotyczące czystości i porządku, do których przestrzegania zobowiązani
są właściciele nieruchomości na terenie gminy między innymi w związku z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. wydanego na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji
odpadów i określenia kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony, należy dokonać
zmian w obowiązującej uchwale Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. –
w szczególności poprzez:
1)
dostosowanie nazewnictwa frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnemu
zbieraniu;
2)
określenie sposobu gromadzenia i zasad odbioru odpadów biodegradowalnych.
Referujący zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały. Projekt uchwały
zawierający zgłoszoną autopoprawkę stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia
29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 7 do protokołu) przedstawił Inspektor
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych Michał Arndt. Referujący poinformował, że zgodnie z art. 6r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miasta
Tychy ustala w drodze uchwały zakres usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Uchwałą Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określono zakres świadczonych przez gminę usług związanych z odbiorem
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
wydanego na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów i określenia kiedy
wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony, należy dokonać zmian w obowiązującej
uchwale Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. – w szczególności poprzez:
1)
dostosowanie nazewnictwa frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnemu
zbieraniu;
2)
określenie sposobu gromadzenia i zasad odbioru odpadów biodegradowalnych.
Referujący zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały. Projekt uchwały
zawierający zgłoszoną autopoprawkę stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 7.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
dot. informacji nt. przerwy w dostawie ciepła w dniach 8 -9 grudnia 2017 r. – załącznik nr 9
do protokołu.
Radny Grzegorz Gwóźdź autor wniosku zgłosił uwagę do powyższej odpowiedzi, ponieważ
w rozdzielniku informującego pisma dot. przerwy w dostawie energii cieplnej nie zostali uwzględnieni
wszyscy administratorzy budynków i przedmiotowa informacja nie dotarła do wszystkich
mieszkańców.
Ad. 8.
Wolnych wniosków nie złożono.
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Ad. 9.

50

Po zrealizowaniu porządku obrad Prowadzący obrady o godz. 16
Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska.

zamknął posiedzenie

Nagranie z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Załączników: 10 szt.
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
/-/mgr inż. Sławomir Sobociński
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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