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Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej 

(Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki 

oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) w dniu 6 czerwca 2022 r.   

 

Obecni: wg załączonej listy obecności (nieobecni radni: Agnieszka Wasik, Zuzanna Matusek, Andrzej 

Włóczyk, Michał Baryga).  

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. 

2. Propozycje dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 

Zawadzkie. 

3. Zakończenie posiedzenia komisji.  
 

Ad. 1 

Posiedzeniu Komisji Wspólnej przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej 

Katarzyna Kanoza. Na posiedzeniu komisji obecny był Burmistrz Mariusz Stachowski, Sekretarz 

Gminy Małgorzata Kowalska oraz Sołtys Kielczy Jan Czanguleit.  

Ad. 2 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Dorota Klyssek oraz Agnieszka Bretsznajder zajmująca 

stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej przedstawiły prezentację- opis funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zawadzkie oraz w gminach ościennych. 

Dla  radnych została przygotowana ankieta, w której podawano propozycje w zakresie funkcjonowania 

systemu od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie z pismem Burmistrza Zawadzkiego wystosowanym do radnych 

w dniu 16 maja 2022 r. termin podania propozycji minął 23 maja 2022. W sprawie tej pisemnie 

wypowiedziało się dwóch radnych.  

Poniżej w tabeli propozycje radnych ustalone na posiedzeniu Komisji Wspólnej:  
 

 

PROPOZYCJE DOT. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZAWADZKIE 

 

Zakres konieczny do ujęcia  

w przetargu 

Obowiązujące 

zasady odbierania                   

 i zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych na 

terenie gminy 

Zawadzkie  

w latach 2021-2022  

Minimalne 

wymagania dot. 

zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych 

wynikające z 

Regulaminu 

utrzymania czystości  

i porządku na 

terenie gminy 

Zawadzkie 

(Uchwała Nr 

XVIII/143/20 

Rady Miejskiej  

w Zawadzkiem 

z dnia 29 czerwca 

2020 r.)  

 

Propozycje 

 Radnych Rady 

Miejskiej  

w Zawadzkiem  
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budynki wielolokalowe 

 

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne odbierane 

od właścicieli nieruchomości 

* 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na tydzień 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na tydzień 

Bez zmian 

szkło  Odbiór nie rzadziej  

niż raz w miesiącu 

Odbiór nie rzadziej  

niż  

1 raz w miesiącu 

Bez zmian 

papier i tektura   Odbiór nie rzadziej 

niż dwa razy w 

miesiącu 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

2 razy w miesiącu 

Bez zmian 

odpady surowcowe 

(opakowania 

wielomateriałowe, w tym z 

tworzyw sztucznych oraz 

metale)   

Odbiór nie rzadziej 

niż dwa razy w 

miesiącu 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

2 razy w miesiącu 

Bez zmian 

popiół ** w okresie zimowym 

 (od 1 października do 

30 kwietnia) - co dwa 

tygodnie, natomiast  

w pozostałym okresie  

(od 1 maja do 30 

września)  -  nie 

rzadziej  niż  jeden raz 

na dwa miesiące 

w okresie zimowym  

(od 1 października 

do 30 kwietnia) – nie 

rzadziej niż co dwa 

tygodnie, natomiast  

w pozostałym - nie 

rzadziej  niż  jeden 

raz na dwa miesiące 

Bez zmian   

odpady komunalne ulegające 

biodegradacji,  w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady 

zielone * 

w okresie od 1 

kwietnia  do  31 

października –  

co najmniej jeden raz  

w tygodniu, zaś  

w okresie od 1 

listopada do 31 marca 

– nie rzadziej niż raz  

w miesiącu 

w okresie od 1 

kwietnia do 31 

października  -  

nie rzadziej niż 1 raz 

na  tydzień, zaś  

w okresie od 1 

listopada do 31 

marca  - nie rzadziej 

niż 1 raz  

na miesiąc 

Bez zmian  

obszar zabudowy jednorodzinnej 

 

niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne odbierane 

od właścicieli nieruchomości 

* 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na dwa 

tygodnie 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na 2 tygodnie 

Bez zmian 

szkło  Odbiór nie rzadziej 

niż raz na dwa 

miesiące 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na 2 miesiące 

Bez zmian  

papier i tektura   Odbiór nie rzadziej 

niż raz w miesiącu 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

1 raz na  miesiąc 

Raz na dwa miesiące  

odpady surowcowe 

(opakowania 

wielomateriałowe, w tym z 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz w miesiącu 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

1 raz na  miesiąc 

12 wywozów 

w roku/1 raz w 

miesiącu  
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tworzyw sztucznych oraz 

metale)   

popiół ** w okresie zimowym 

(od 1 października do 

30 kwietnia) - co dwa 

tygodnie, natomiast  

w pozostałym okresie 

(od 1 maja do 30 

września)  - nie 

rzadziej  niż  jeden raz 

na dwa miesiące 

w okresie zimowym  

(od 1 października 

 do 30 kwietnia) – nie 

rzadziej niż co dwa 

tygodnie, natomiast  

w pozostałym - nie 

rzadziej  niż  jeden 

raz na dwa miesiące 

Bez zmian 

odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady 

zielone *  

w okresie od 1 

kwietnia do 31 

października  -  

co najmniej jeden raz 

na dwa tygodnie, zaś 

w okresie od 1 

listopada do 31 marca  

- nie rzadziej niż raz  

w miesiącu 

w okresie od 1 

kwietnia  

do 31 października  -  

nie rzadziej niż raz 

na  

2  tygodnie, zaś  

w okresie od 1 

listopada do 31 

marca  - nie rzadziej 

niż 1 raz  

na miesiąc 

Radni przegłosowali 

limit odpadów bio 

spod posesji – 4 worki 

na  1 odbiór. Pozostałe 

bio w ramach opłaty 

na PSZOK (9 głosów 

„za”,1 głos 

„przeciw”).  

 

odpady komunalne zbierane w systemie zbiórek mobilnych 

 

a) zużyte baterie i 

akumulatory,   

Odbiór nie rzadziej 

niż dwa razy w roku 

Odbiór 2 razy w 

roku 

PSZOK 

b) zużyty sprzęt elektryczny 

 i elektroniczny, 

Odbiór nie rzadziej 

niż dwa razy w roku 

Odbiór 2 razy w 

roku 

PSZOK 

c) meble i inne odpady 

wielkogabarytowe  

Odbiór z 3 punktów 

zorganizowanych na 

terenie gminy po 

jednej zbiórce  w 

każdej miejscowości – 

odbierane w danym 

punkcie 1 raz w roku 

Odbiór 2 razy w 

roku 

Radni głosowali za 

tym, by raz w roku 

odbiór spod domu, 

reszta na PSZOKu. 

Wniosek 

przegłosowano: 5 

„za”, 6 „przeciw”. 

Wniosek nie 

przeszedł.  

d) zużyte opony  Odbiór nie rzadziej 

niż dwa razy w roku 

Odbiór 2 razy w 

roku 

PSZOK  

e) odpady budowlane  

i rozbiórkowe  (papa  

i styropian) wytworzone  

w gospodarstwie 

domowym (kod odpadu 

17 09 04 – Zmieszane 

odpady z budowy, 

remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 

Odbiór z 3 punktów 

zorganizowanych na 

terenie gminy po 

jednej zbiórce  w 

każdej miejscowości – 

odbierane w danym 

punkcie 1 raz w roku 

Wg potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż 1 

raz  

w roku 

PSZOK 
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17 09 01,  

17 09 02 i 17 09 03). 

Przeterminowane leki   Odbiór z co najmniej  

5 punktów 

zorganizowanych na 

terenie gminy 

obejmujących po  

1 pojemniku 60 

litrowym w całym 

okresie 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

2 razy w roku 

3 punkty (Zawadzkie 

i Kielcza – ośrodki 

zdrowia, Żędowice – 

parking)+PSZOK 

Przeterminowane  

chemikalia 

Odbiór nie rzadziej 

niż raz na 6 miesięcy 

Odbiór nie rzadziej 

niż 

 2 razy w roku 

PSZOK 

Odpady niebezpieczne  Odbiór nie rzadziej 

niż raz na 6 miesięcy 

Odbiór nie rzadziej 

niż  

2 razy w roku 

PSZOK 

Odpady  niekwalifikujące 

się do odpadów 

medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania  

produktów leczniczych w 

formie iniekcji  

i  prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we 

krwi,  

w szczególności igły i 

strzykawki  z 

wyznaczonych punktów; 

Odbiór z co najmniej  

5 punktów 

zorganizowanych na 

terenie gminy 

obejmujących po  

1 pojemniku 60 

litrowym w całym 

okresie 

obowiązywania 

umowy, opróżnianych 

przez Wykonawcę –  

odbiór nie rzadziej niż 

raz  na  

6 miesięcy. 

Odbiór nie rzadziej 

niż 

 2 razy w roku 

3 punkty (Zawadzkie 

i Kielcza – ośrodki 

zdrowia, Żędowice – 

parking)+PSZOK 

Druk ulotek i 

harmonogramów 

Tak  Bez zmian 

Wyposażenie w pojemniki 

 i/lub worki *** 

Tak  Bez zmian 

 

PROPOZYCJE FUNKCJONOWANIA PSZOK w Kielczy 

 

 

Zakres tematyczny Propozycje 

 Radnych Rady Miejskiej  

w Zawadzkiem  

 

Ilość osób zatrudnionych na PSZOK Bez decyzji 

 

Dni, w których  PSZOK ma być czynny Podano dwie propozycje: 

Wtorki i czwartki od 10.00 do 18.00, soboty 

od 9.00 do 13.00, 

Wtorki od 9.00 do 15.00, czwartki od 13.00 

do 19.00, soboty od 10.00 do 16.00 

Godziny funkcjonowania PSZOK j.w.  
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Limit na opony 

 

TAK/4 opony (samochody osobowe) na rok 

na gospodarstwo domowe 

(głosowanie: 10 „za”, 1 „przeciw”) 

Limit na odpady wielkogabarytowe 

 

 NIE 

Limit na  odpady stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

stanowiących  odpady komunalne  

 

NIE 

Limit na odpady budowlane i rozbiórkowe  

z gospodarstw domowych 

 

TAK/ 1 tona gruzu  na gospodarstwo na rok 

+ 1 tona pozostałych odpadów 

budowalnych (11 głosów „za”) 

 

Ponadto radni zawnioskowali: 

1. Radny Józef Romberg – zawnioskował, by sprawa wywozu gabarytów spod posesji była 

głosowana imiennie na sesji RM. 

2. W trakcie dyskusji radni zaproponowali, aby przeprowadzić zbiórkę gabarytów przynajmniej 

raz w roku i tylko meble. 

3. Radna Katarzyna Kanoza  - czy istnieje możliwość odbioru gabarytów na telefon w ramach 

opłaty śmieciowej.  

4. Radna Maria Miszczyk – zwrócić się do ZGK ZAW-KOM Sp. z o. o. i innych podmiotów 

w celu uzyskania informacji o możliwości zamówienia wywozu gabarytów spod domu (za 

dodatkową opłatą). 

5. Radni przegłosowali limit odpadów bio spod posesji – 4 worki na  1 odbiór. Pozostałe bio 

w ramach opłaty na PSZOK (9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”).  

6. Radny Andrzej Kotylak – rozpocząć dyskusję na temat gospodarki odpadami już na sesji 

czerwcowej. 

7. Radny Michał Rytel zaproponował, by zwiększyć ulgę o 1 zł dla mieszkańców, którzy 

kompostują.  

8. Przewodniczący RM Dariusz Zajdel – zastanowić się na wstąpieniem do Związku 

Międzygminnego Czysty Region.  

9. W Regulaminie PSZOK umieścić zapis, że przyjmowane meble mają być rozłożone.  

Ad. 3 

Zakończenie posiedzenia komisji. 

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 18.10. Temat gospodarki odpadami będzie w dalszym 

ciągu podejmowany na następnych spotkaniach.  

 

Protokołowała:        Przewodniczyła: 

Joanna Zawadzka        Przewodnicząca Komisji  

          Budżetowo-Gospodarczej 

          Katarzyna Kanoza  

 
 

 

 

 

 

          

 


