
                                                     PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 

oraz Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 28 czerwca 2016r. 

 
            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 
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 zagospodarowania tych               
            odpadów, 

3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  
            komunalnymi, 

4) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
            terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 

4. Przy jęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków  
komisji. 
Ad. 3. 
1)    Ewa Rozenbajgier kierownik ref. Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały RM w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa 
Dęba. Poinformowała, że konieczność zmiany regulaminu uchwalonego uchwałą RM w 
kwietniu 2014r. związana jest ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. W związku z 
powyższym konieczne jest przyjęcie nowej uchwały, która wejdzie w życie przed 1 sierpnia 
2016 r., uwzględniającej nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Dalej poinformowała, że w projekcie nowego Regulaminu w rozdziale dotyczącym 
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
wprowadzono zmiany dotyczące podziału gminy na : obszary zabudowy jednorodzinnej i 
zagrodowej na terenach wiejskich, obszary zabudowy wielolokalowej na terenach miejskich, 
obszary zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich i obszary zabudowy 
wielolokalowej na terenach wiejskich. Dopuszcza się także zróżnicowanie częstotliwości 
odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich 
rodzajów. Ponadto w Regulaminie nie uległy zmianie zapisy rozdziału 3,6,7 i 8 regulaminu 
dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagań utrzymywania 
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także obszarów 
podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminach jej przeprowadzania. Poinformowała 
też, że zgodnie z przepisami projekt uchwały przedłożony został do zaopiniowania 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tarnobrzegu, który zaopiniował go 
pozytywnie. 
W trakcie dyskusji Jan Flis zapytał o nieruchomości, gdzie nie ma właścicieli, które zostały 
opuszczone, a ich stan nie spełnia wymogów estetycznych, a przede wszystkim bezpieczeństwa 
pożarowego. Odpowiedzi udzielił burmistrz, który poinformował, że w takich przypadkach 
wdrożona zostanie procedura po wprowadzeniu której, powinny być zauważalne skutki. 



Przewodniczący Wojciech Serafin zapytał o egzekwowanie od właścicieli sprzątania po 
zwierzętach, co w szczególności dotyczy psów.  Następnie odbyła się krótka dyskusja w tym 
temacie.  
Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „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. 
Następnie poinformowała, że konieczność przygotowania nowej uchwały w tej sprawie 
związana jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28 listopada 2014r. Dodała, że zgodnie z 
zapisami ustawy nowelizującej, uchwały podjęte przed 1 lutego 2015 r. utracą moc w terminie 
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli 1 sierpnia 2016 r. dlatego też konieczne jest 
podjęcie nowej uchwały, która uwzględnia zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, a także nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Następnie poinformowała nt nowych regulacji prawnych, które zostały 
uwzględnione w przedłożonym projekcie uchwały. Dodała, że zgodnie z zapisami ustawy w 
uchwale zawarto zapisy dot. określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu. 
Podczas dyskusji przewodniczący Andrzej Wołosz zapytał o starszych mieszkańców, który 
zobowiązani są do wynoszenia kubłów do drogi, co niejednokrotnie jest dużym utrudnieniem 
dla tej grupy osób.  
Burmistrz odpowiedział, że należy ustalić formę pomocy i stosować się do przepisów uchwały. 
Dodał, że pojazd odbierający odpady nie wszędzie może wjechać ze względu na swój tonaż, 
bądź stan drogi. Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ( 4 głosy „za”). 
Kolejne projekty uchwał komisja rolnictwa procedowała wspólnie z komisją budżetową. 
3)   Ewa Rozenbajgier przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, koniecznym także stało się przygotowanie nowych uchwał, które jak poprzednie 
tracą moc w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 sierpnia 2016 
roku. Dodała, że przedłożony projekt uwzględnia nowe regulacje dotyczące płatności, które 
dokonywane są  „z dołu” bądź „z góry”. W pozostałej części uchwała nie uległa zmianie. 
Po udzieleniu dodatkowych wyjaśnień, obie komisje bez uwag pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały ( 10 głosów „za”). 
4)   Kolejno Kierownik ref. GKS przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania 
deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Uzasadniając projekt powiedziała, że w związku ze 
zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koniecznym stało się 
przygotowanie nowej uchwały, ponieważ poprzednia traci moc 1 sierpnia 2016 r.  
W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji,  w deklaracjach GOK 1 i 
GOK 2 doprecyzowano wnoszenie płatności z góry bądź z dołu, a także zgodnie z nowymi 
regulacjami dokonano stosownych zapisów w deklaracjach. W pozostałej części uchwała nie 
uległa zmianie. 
Ad. 4. 
Przewodniczący Andrzej Wołosz poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia 
komisji w dniu 29 marca 2016, który jest dostępny w programie eSesja. Następnie zapytał, czy 
są uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół został przyjęty przy 4 głosach „za”. 
Ad. 5. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 

                                                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
                                                                                             Andrzej Wołosz 
 
Protokół sporządziła: Elżbieta Goclan 


