
                                                   
 PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 26 września  2017 r. 
 
 
      Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Andrzej Wołosz, który powitał 
wszystkich uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Powitanie i otwarcie. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Wydanie opinii do projektów uchwał RM w sprawach:  

1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 
Dęba, 

2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu (3 „za”) bez uwag przyjęty przez 
członków  komisji. 
Ad. 3. 
1)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. 
Poinformowała, że zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania jego zapisów do wymogów 
wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W wyniku 
wejścia w życie 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Minister 
Środowiska uzyskał fakultatywną delegację do wydania rozporządzenia mającego określać 
szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg 
selektywnego zbierania uważa się za spełniony. Wydając rozporządzenie Minister został 
zobowiązany do kierowania się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i 
odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania. 
Ponadto Rozporządzenie określa, iż selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale wspólnie 
z tworzywami sztucznymi (w tym opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Powyższe oznacza, iż każdy z 
właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 
zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów selektywnie zebranych oraz 
piątego strumienia odpadów zmieszanych (resztkowych). Rozporządzenie w sposób 
szczegółowy określa również sposób oznaczenia pojemników i worków. Przedłożony projekt 
uchwały zawiera wszystkie wskazane wyżej zapisy oraz uzyskał pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. 



Szczegółowych wyjaśnień do projektu Regulaminu udzielił prezes PGKiM Antoni Kapusta. 
Po krótkiej dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (3”za”). 
2)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Poinformowała, że zmiana uchwały wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania 
jej zapisów do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów. W związku z powyższym z uchwały usunięto powtarzający się zapis określający 
zbierane selektywnie metale nieżelazne, ponieważ zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem 
selektywnie zbiera się m. in. metale. Dodatkowo, w związku z treścią przepisów ustawy, w 
których dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów 
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne obieranych lub przyjmowanych przez PSZOK, ustalono ilość odpadów zielonych 
odbieraną z nieruchomości podczas jednorazowego odbioru odpadów komunalnych oraz limit 
przyjmowanych w PSZOK odpadów komunalnych. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w 
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Dęba, dodano zapis 
dopuszczający zbieranie w PSZOK odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych z 
pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, jednocześnie skreślając zapis rozdzielający 
zbieranie w PSZOK szkła z podziałem na białe i kolorowe, ponieważ w Gminie selektywnie 
zbierane są wszystkie opakowania szklane i odpady ze szkła w jednym pojemniku - koloru 
zielonego. Dodała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz zawiera zapisy uwzględniające zmiany 
wynikające z obowiązujących przepisów. 
Pytań nie było, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (3”za”). 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z 
posiedzenia komisji w dniu 27 czerwca 2017, który dostępny jest w programie eSesja. 
Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 3 
głosach „za”. 
Ad. 5. 
W wolnych wnioskach głos zabrał Roman Puzio, który zauważył, że skoro jednostka 
wojskowa zrzuca ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków, to czy nie byłoby zasadnym 
wystąpienie do MON o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni. 
Prezes A. Kapusta poinformował komisję, że  możliwości oczyszczalni się wyczerpały. Nie 
spełnia ona wymogów ekologicznych, spółka płaci kary za przekroczenie ładunku 
zanieczyszczeń.  
Ad. 6. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła:                                                                     
Elżbieta Goclan 
 


