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Rada Miasta
Tychy
Protokół Nr 0012.1.2.2013.KFP, Nr 0012.4.3.2013.KIMiOŚ, Nr 0012.2.3.2013.KPPiZ
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 20 lutego 2013 r.
Nin. posiedzenie było wspólnym posiedzeniem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury
Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia.
Godzina rozpoczęcia: 16

50

Obecni:
- 7 radnych członków Komisji Finansów Publicznych – wg listy obecności stanowiących załącznik
nr 1 do protokołu,
- 5 radnych członków Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska – wg listy obecności
stanowiących załącznik nr 2 do protokołu,
- 3 radnych członków Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia – wg listy obecności stanowiących
załącznik nr 3 do protokołu,
- goście - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.
- Prezydent Miasta Andrzej Dziuba, Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Mieczysław Podmokły,
Porządek obrad: - załącznik nr 5 do protokołu
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/562/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/563/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Tychy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/564/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r. 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.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/565/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska Sławomir Sobociński stwierdzając quorum Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska (obecnych 5 radnych wobec 6-cio osobowego składu) pozwalającego
na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
Jacek Mrozowski stwierdził quorum Komisji Finansów Publicznych (obecnych 7 radnych wobec
10-cio osobowego składu), Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia Urszula
Paździorek – Pawlik stwierdziła quorum Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia (obecnych
3 radnych wobec 5-cio osobowego składu) i przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Następnie prowadzący obrady poinformował, że przedmiotowe posiedzenie zostało zwołane
na wniosek Prezydenta Miast Tychy w celu zaopiniowania projektów uchwał, dotyczących systemu
gospodarki odpadami komunalnymi (załącznik nr 6 i nr 7 do protokołu).
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Pismo Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych dot. nowelizacji uchwał w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 8.
Ad 2.
Prowadzący obrady nie wprowadził żadnych zmian do porządku obrad. W związku
z powyższym porządek obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 3 ÷ 6.
Projekt uchwał przedstawił Prezydent Miasta Andrzej Dziuba. Referujący poinformował,
że Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaproponowane
zmiany umożliwiają gminie łączenie metod naliczania opłat oraz różnicowanie wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami. Posłowie odrzucili możliwość odbioru odpadów przez gminne
spółki komunalne nie wybrane w przetargu. Kolejna zmiana w ustawie przyjęta przez Sejm zakłada
możliwość zapewnienia przez gminy pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych
i pokrycie tego kosztu z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości, ale powyższe wymaga podjęcia
stosownej uchwały. Dodatkowo zaproponowane zmiany przewidują ułatwienia w składaniu deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy będą mogli je złożyć
w swojej gminie w formie elektronicznej. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami do ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowano zmiany podjętych w grudniu przez Radę
Miasta Tychy uchwał:
1. wprowadzenie zróżnicowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności
od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości (w lokalu) prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe, w następujący sposób:
1) dla pierwszych czterech osób stawka opłaty wynosi 100%;
2) dla piątej osoby i następnych – zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami.
W związku z powyższym zmianie ulegnie uchwała nr XXV/565/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia
17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, poprzez określenie sposobu różnicowania
stawki w zależności od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz zwolnienia z opłaty
dla piątej osoby i następnych w rodzinie.
Równocześnie korekcie ulegną stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w związku
z przejęciem przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące
do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. w związku ze zróżnicowaniem opłaty jw. zachodzi konieczność zmiany uchwały nr XXV/562/12
RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez:
1) dostosowanie wzoru deklaracji do zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności. Wzór deklaracji umożliwi różnicowanie opłaty w zależności od liczby osób
zamieszkałych na nieruchomości,
2) doprecyzowanie miejsca składania deklaracji oraz określenie warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3) wprowadzenie zapisu w deklaracji, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.) właściciel nieruchomości
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – co jest niezbędne przy składaniu deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej,
4) opracowanie drugiego załącznika do uchwały jw. stanowiącego oświadczenie właściciela
nieruchomości/lokalu budynku wielolokalowego o ilości osób zamieszkałych w lokalu.
Dane podane w oświadczeniu stanowiły będą podstawą do złożenia przez zarząd spółdzielni
lub wspólnoty mieszkaniowej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
5) opracowanie wzoru załącznika B do deklaracji zawierającego wykaz lokali dla nieruchomości
zamieszkałej wielolokalowej wraz z ilością osób zamieszkałych,
6) wydłużenie terminu składania deklaracji.
3. wprowadzenie zmiany do uchwały nr XXV/564/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia
2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowana zmiana obejmowała będzie przejęcie
przez gminę obowiązku właściciela nieruchomości (określonego w art. 5 ust. 1 pkt. 1). ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), polegającego na wyposażeniu nieruchomości
w pojemniki na odpady komunalne oraz utrzymaniu tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina przejmie obowiązek określony powyżej,
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. wprowadzenie zmiany do uchwały jw. spowoduje również konieczność wprowadzenia zmian
w uchwale nr XXV/563/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy, poprzez wykreślenie
z Regulaminu obowiązku właściciela nieruchomości określonego w § 6 ust. 1. uchwały
tj. obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych poprzez zakup lub najem od dowolnego podmiotu.
Ponadto dokonano korekty § 5 ust. 8 w części dotyczącej tygodniowych wskaźników wytwarzania
odpadów poprzez wykreślenie części zdania „lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy
lokal/punkt” z uwagi na zapis ustępu 10 regulującego powyższą kwestię.
Następnie Doradca Prezydenta Aneta Moczkowska przedstawiła za pomocą prezentacji
multimedialnej informację dotyczącą kampanii informacyjnej i edukacyjnej na temat zmiany systemu
gospodarki opadami.
Po przeprowadzeniu przez Komisje dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał:


Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/562/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym (załącznik nr 9 do protokołu).
Głosowanie: Komisja Finansów Publicznych: za – jednogłośnie.
Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska): za – jednogłośnie.
Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały pozytywnie.



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/563/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia
17 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Tychy (załącznik nr 10 do protokołu).
Głosowanie: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska: za – jednogłośnie.
Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały pozytywnie.



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/564/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia
17 grudnia 2012r. 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 11 do protokołu)
Głosowanie: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska: za – jednogłośnie.
Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały pozytywnie.



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/565/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia
17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (załącznik nr 12 do protokołu)
Głosowanie: Komisja Finansów Publicznych: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu –
3 radnych.
Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska: za – jednogłośnie.
Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisje zaopiniowały pozytywnie.

Ad 7.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
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Ad 8.
Nagranie z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
15

Po zrealizowaniu porządku obrad o godz. 17 , Przewodniczący Komisji zamknęli wspólne
posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia .
Załączników: 13 sztuk
Protokół sporządziła:
Iwona Roztropowicz

Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych

/-/ mgr Jacek Mrozowski

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr inż. Sławomir Sobociński
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Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego
i Zdrowia
/- /lek. med. Urszula Paździorek – Pawlik

4

