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PROTOKÓŁ NR VI/15 

 

z VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

która odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10  

w dniu 10 marca 2015 roku 

w godz. 16
30

-18
00 

 

 

Punkt 1 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Pan Marian Błaszczyński – otworzył VI Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego zwołaną na wniosek Prezydenta Miasta. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 23 

radnych, co wobec ustawowej liczby 23 radnych stanowi quorum, przy którym Rada Miasta 

może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Radni obecni na VI Sesji Rady Miasta: 

 

1. Marian Błaszczyński 

2. Bronisław Brylski 

3. Rafał Czajka 

4. Krystyna Czechowska 

5. Urszula Czubała 

6. Sławomir Dajcz 

7. Jan Dziemdziora 

8. Piotr Gajda 

9. Marlena Głowacka 

10. Łukasz Janik 

11. Lech Kaźmierczak 

12. Marek Konieczko 

13. Krzysztof Kozłowski 

14. Grzegorz Lorek 

15. Piotr Masiarek 

16. Szymon Miazek 

17. Wiesława Olejnik 

18. Ludomir Pencina 

19. Tomasz Sokalski 

20. Mariusz Staszek 

21. Monika Tera 

22. Przemysław Winiarski 

23. Ewa Ziółkowska 

 

Pan Marian Błaszczyński powitał Radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jak 

również Prezydenta Miasta – pana Krzysztofa Chojniaka, wiceprezydentów Adama 

Karzewnika i Andrzeja Kacperka, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i wszystkich gości 

obecnych na posiedzeniu Rady Miasta.  
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Porządek obrad 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

4. Zamknięcie obrad VI Nadzwycajnej Sesji. 

 

 

 

Punkt 2 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Pan Marian Błaszczyński – poprosił o wprowadzenie do projektu uchwały. 

 

Pan Krzysztof Byczyński: „Sytuacja się zmieniła w podejściu do czytania ze zrozumieniem 

zmienionej ostatnio Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Otóż 

parlamentarzyści pracowali nad tą ustawą jesienią ubiegłego roku. Ona została opublikowana 

27 stycznia i niektóre paragrafy nie otrzymały tam zapisu vacatio legis , do których dodano 

możliwość zmian przez najbliższe 18 miesięcy. Jednym z takich artykułów jest artykuł 6 k, 6 

j,. I zmieniła się interpretacja tego przepisu również przez regionalne izby obrachunkowe. 

Mało tego – pojawił się jeden z pierwszych werdyktów sądu na ten temat. Bodajże wyrok 

sądu w Gdańsku zanegował dotychczas obowiązujące uchwały w wielu gminach. Stąd ta 

nasza prośba w imieniu pana prezydenta abyście byli państwo uprzejmi pochylić się nad tymi 

dwoma uchwałami. Jeśli chodzi o doprecyzowanie, wyliczanie, bardziej precyzyjne podstawy 

prawne – to ja poproszę zarówno panią mecenas jak i panią księgową jeżeli będzie takie 

zainteresowanie. Chodzi o zalegalizowanie aktualnego stanu prawnego, aby nie było potem 

zarzutu o braku podstaw prawnych do pobierania opłaty.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Państwo pamiętacie w rozliczeniu za zagospodarowanie odpadów 

obowiązywała stawka za gospodarstwo domowe i była również uzależniona od ilości osób 

będących członkami tego gospodarstwa domowego. To było konsultowane z RIO, która 

wówczas nie miała do tego jakiś większych zastrzeżeń, ale teraz pojawiły się te zastrzeżenia i 

zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (z § 6 j) można wybrać tylko 

jedną metodę celem ustalenia opłat – tj. albo liczba mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość lub też ilość zużytej wody w danej nieruchomości bądź też od powierzchni 

lokalu mieszkalnego. W innym przypadku może to być stawka za gospodarowanie odpadami 

domowymi od gospodarstwa domowego. Jeśli mieliśmy w poprzedniej uchwale 

gospodarstwo domowe to niezależnie od ilości osób powinna być ustalona opłata od jednego 

gospodarstwa domowego. Natomiast, ponieważ najbardziej dla nas i chyba dla wszystkich 

takim sprawiedliwym rozliczeniem opłat za oddanie odpadów jest liczba zamieszkujących 
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osób w związku z tym –w tej uchwale, którą proponujemy zniknęło pojęcie gospodarstwa 

domowego – chociaż szkoda, że nie można uzależniać również tej opłaty od ilości osób w 

tym gospodarstwie domowym. Kupuje się nieraz jedno opakowanie, które się wyrzuca – dla 

całej rodziny a nie dla jednego człowieka. Jak jest 5 osób w gospodarstwie domowym, w 

rodzinie to jest to jedno opakowanie i to powoduje, że ten dotychczasowy system był bardziej 

sprawiedliwy. Nie wolno tego stosować – w związku z tym proponujemy rozliczenie za ilość 

osób. Jeszcze chciałem przy okazji zgłosić autopoprawkę do deklaracji o wysokości opłat za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Tam w przypisie jest zapisane, że selektywny 

sposób zbierania odpadów polega na segregacji odpadów u źródła na 4 frakcje. Nie chcemy 

jednak wymieniać konkretnych frakcji z nazwy – chcemy to bardziej uogólnić. Proponujemy 

taki zapis, że selektywny sposób zbierania odpadów polega na segregacji odpadów zgodny z 

obowiązującym regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta  Piotrkowa 

Trybunalskiego wprowadzonym uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. To, w jaki 

sposób segregujemy, na jakie frakcje jest uregulowane właśnie w regulaminie i nie 

chcielibyśmy za każdym razem zmieniać – jeśli się zmieni przypadkiem ilość frakcji, na które 

segregujemy odpady – deklaracji, która za każdym razem musiałyby być przez mieszkańców 

składana od nowa. Te deklaracje jak państwo pamiętacie powodowały wiele niejasności, 

wiele problemów i kontrowersji, ponieważ za każdym razem trzeba było je zmieniać jak się 

zmieniał sposób rozliczania czy też stawka. Natomiast w trakcie zostało to uzupełnione, że 

przy zmianie wysokości stawki opłat nie potrzeba zmieniać tej deklaracji, co jest ułatwieniem 

dla mieszkańców – nie za każdym razem będą musieli wypełniać te deklaracje – tylko dostają 

z ZDiUM, który zajmuje się gospodarką odpadami informację, że się ta stawka zmieniła.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Temat, który procedujemy jest bardzo trudny, dlatego, że tu – tak jak 

pan dyrektor powiedział – ustawa jest znowelizowana, jest powiedziałbym po dużej 

nowelizacji (już prawie dwa lata temu). Była też mała nowelizacja, która się okazała dość 

znacząca. Obowiązuje od 1 lutego, Senat RP głosował poprawki przed świętami w grudniu. 

Ustawa jest trudna, interpretacji wiele, regionalne izby obrachunkowe zajmują różne 

stanowiska. Dlatego podkreślałem na poprzednich sesjach, że problem jest złożony i należy 

go potraktować bardzo poważnie. Ja nie używałem słów o braku podstawy prawnej, gdyż to 

może prowadzić – uważam – do pewnego nadużycia, bo jeżeli sprzedajemy pewien produkt 

no to się za niego płaci i śmieci też już są w tej chwili produktem i z tego względu nie należy 

tak do tego podchodzić. Natomiast ja obawiałem się czegoś innego. Mianowicie 

niepodejmowanie działań i czekanie do czerwca może skutkować dyscypliną dla prezydenta i 

to już jest inna kategoria, inny problem. Bardzo się cieszę, żeście się państwo temu przyjrzeli 

i mam nadzieję, że uwagi – jeżeli będą zgłaszane – w drodze normalnej, logicznej dyskusji, 

którą mamy na komisjach, na sesjach – będą brane pod uwagę. Przecież powtarzanie na 

jednej sesji, potem na drugiej sesji – nie chodziło tu o to, żeby spowodować jakiś problem, 

zawirowanie tylko zwrócić uwagę na to, że problem jest poważny. To nie jest problem, który 

stworzył Prezydent Piotrkowa – to jest problem, który mamy w całym kraju i trzeba go po 

prostu rozwiązywać. 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Ponieważ w uchwale, którą na dzisiejszą sesję dostaliśmy brakowało 

mi trochę ekonomii – wyliczeń, które zapewne każdego z państwa radnych interesują, 
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dlaczego taka stawka właśnie a nie inna, dlaczego zmieniamy ją  na pojedynczą, bo to ustawa 

nam nakazuje. Nie wiemy dlaczego akurat te 6 złotych zostało wyliczone a nie np. mniej. Ja 

pozwoliłem sobie taką kalkulację – może niezbyt szczegółową, bo dane miałem też 

niekompletne – przygotować. Okazuje się, że aby utrzymać te same przychody do gminy – bo 

oczywiście mówimy o stawce 6 i 12 złotych tylko do 30 czerwca, na czas kiedy obowiązuje 

umowa na wywóz śmieci, ta która obowiązuje. Myślę, że dzisiejszy przetarg, który został 

rano rozstrzygnięty (lub nie) pokaże nam, jakie rzeczywiście te stawki na kolejne miesiące 

czy lata powinny być – albo będą bo nie będzie innego wyjścia. Okazuje się, że przy stawce 5 

zł spokojnie możemy zbilansować te przychody, które powinny być a nawet one będą 

większe. Dlatego za chwilę pojawi się wniosek ze strony 10 radnych, aby ta kwota była w 

wysokości 5 zł i 12 zł za niesegregowane odpady. Ogółem zadeklarowało w Piotrkowie 63 

tys. 857 osób – zadeklarowało zamieszkiwanie i opłacanie stawek z tytułu wywozu 

nieczystości stałych. Nie segreguje prawie 10 tys. a około 55 tys. osób śmieci segreguje. I ta 

część segregująca ma wpływ na przychody. Zgodnie z ostatnio podjętą uchwałą – 30 

października 2013 r. – dla zabudowy jednorodzinnej przy propozycji pana prezydenta nie 

zmienia się obciążenie dla gospodarstw 1 i 2 osobowych. Natomiast 3 osobowe gospodarstwa 

będą płaciły już o 12,5 % więcej, gospodarstwa 4 osobowe – 20% więcej, 5 osobowe i 

większe – od 36% wzwyż – w zależności ile to gospodarstwo będzie miało osób. W 

zabudowie wielorodzinnej – przypomnę, że ta stawka była niższa od pewnego czasu – 

gospodarstwa 1 osobowe będą płaciły o 20% więcej, 2 osobowe – także o 20% więcej, 3 

osobowe – 28,5% więcej, 4 osobowe – 33,3 % więcej, nie mówiąc już o gospodarstwach 5 

osobowych i większych gdzie ta stawka będzie powyżej 50% większa. To jest niepokojące, że 

mimo tego, że ten okres będzie krótki, ale obciążamy mieszkańców kolejnymi opłatami i 

chyba nie koniecznie uzasadnionymi. Zgodnie z moimi wyliczeniami i proporcją zastosowaną 

z tych danych, które miałem przychody, które w mojej ocenie powinny być w uzasadnieniu – 

bo tego nam brakowało czyli trochę słupków i trochę cyfr, które pozwolą na to, żeby się 

zgodzić z tą stawką, którą pan prezydent zaproponuje, lub nie – to z tej części „segregowanej” 

przychody na dzień dzisiejszy to jest ok. 260 tys./mc. Przy stawce 5 zł powinniśmy uzyskać 

kwotę 271 tys. Myślę, że to może być ta granica mojego błędu a może ta granica jest nawet 

mniejsza, bo starałem się dość skrupulatnie policzyć gospodarstwa G1, G2, G3, G4 i G5, ilość 

osób i proporcjonalnie udział mieszkańców w domach jednorodzinnych i w blokowiskach. 

Przy kwocie 6 zł jaką zaproponował pan prezydent – przychody miesięczne wyniosą 325 tys. 

zł a więc o 65 tys. więcej niż obecnie. Jakby nie widzimy tutaj uzasadnienia. Myślę że stawka 

5 zł, którą zaproponujemy panu prezydentowi powinna spokojnie pozwolić na zbilansowanie 

tego, co powinniśmy wykonać do końca czerwca a myślę, że przetarg pokaże, co będziemy 

musieli zafundować niestety mieszkańcom od czerwca 2015 roku. Składam wniosek o zmianę 

w treści projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Ja wstępnie robiłam te ustalenia. Mi wyszło, że zwrot na 

miesięcznym przypisie od zadeklarowanych nieruchomości będzie  o 60 tys. zł, co w ciągu 

trzech miesięcy da nam kwotę 180 tys. zł. Niestety to zostanie w pewien sposób trochę 

zniekształcone z uwagi na to, że na tą chwilę 85% mieszkańców segreguje odpady.  Przy 

takim założeniu, że zachowałyby się te stopnie moglibyśmy rzeczywiście powiedzieć, że 
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trochę będziemy mieć tego zapasu – ale na pewno nie tyle, ile tu pan przedstawiał. Trzeba 

zwrócić uwagę, że  po zmianie deklaracji oraz w związku z tą nowelizacją ustawy niestety 

wszelkie nieruchomości nie będą mogły łączyć segregacji z nie segregacją. To zarządcy 

nieruchomości będą musieli zdecydować czy segregują czy nie. W tym momencie  - 

podejrzewam – wszystkie osoby, które zadeklarowały, że nie segregują przejdą do tej grupy 

segregującej. Dlatego przyjęłam do założeń,  że będzie to jednak 100% segregacji. Te kwoty, 

które dają nam w pewnym sensie przychody zostają zabrane poprzez przejście z braku 

segregacji na segregację odpadów.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie miałem wszystkich danych i ta kwota 65 tys. zł nadwyżki (w 

ciągu 3 miesięcy kwota prawie 200 tys. zł)  - pani zdaniem jest mniejsza czy większa? I pani 

zdaniem o ile ewentualnie może się zmienić kwota niesegregowanych w związku z nowymi 

deklaracjami? Nie mam tu żadnych danych – mam tylko dane jeśli chodzi o segregowane: 

ilość gospodarstw domowych itd. 

 

Pani Anna Banaszczyk: „W tej chwili niesegregujących jest 9624 co stanowi 15% wszystkich 

zadeklarowanych. Pamiętajmy, że 15% naszych mieszkańców w ogóle się nie zadeklarowało. 

Uważam, że te kwoty przychodów, które mamy zostaną na tym samym poziomie czyli ok. 

380 tys. jak jest w tej chwili otrzymujemy co miesiąc od swoich mieszkańców. Tyle 

będziemy otrzymywać nadal – po zmianie tej stawki.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że wspólnota mieszkaniowa i 

większość członków tej wspólnoty uzna, że nie segreguje śmieci, zarząd wspólnoty podejmie 

decyzję, że w naszym bloku będą śmieci nie segregowane i wszyscy płacą po 12 zł a część 

mieszkańców (stanowiąca mniejszość) będzie jednak chciała segregować śmieci to oni będą 

płacić również po 12 zł mimo że będą segregować? Czy taka sytuacja może nastąpić? Czy jest 

ona prawnie usankcjonowana?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Nie może być na jednej nieruchomości, że część lokatorów 

segreguje a część nie. Jest tu zarządzenie – właściwie uchwała Rady Miasta, że wszyscy 

mieszkańcy zobligowani są do segregowania. Natomiast to zarządca bądź właściciel 

nieruchomości decyduje za lokatorów. Czyli w tym momencie wspólnota podejmuje decyzję 

za lokatorów. Oczywiście lokatorzy mogą wyrazić swoją chęć bądź nie natomiast to zarządca 

składa deklarację i to on rozlicza się z pieniędzy. Na zarządcę bądź właściciela spada 

obowiązek określenia się co do segregacji bądź jej braku.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Z tego, co pani powiedziała ja wnioskuję, że taka sytuacja jest prawnie 

usankcjonowana – ona w całej Polsce wygląda jednakowo, tak? Czyli poszczególny 

mieszkaniec bloku, również mający mieszkanie własnościowe – chcący segregować śmieci – 

jeżeli wspólnota, spółdzielnia…” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „W bloku, czy też w kamienicy – tam, gdzie mamy do czynienia z 

zarządcą, wspólnotą, spółdzielnią – nigdy nie składają (mieszkańcy) deklaracji. Oni tylko i 
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wyłącznie dają informację, ile osób zamieszkuje. Natomiast nie mogą podjąć decyzji czy chcą 

segregować czy nie. Uprawnienia do tego ma tylko zarządca nieruchomości.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Załóżmy, że ta wspólnota o której rozmawiamy – mieszkańcy na zebraniu 

powiedzą, że będą wszyscy segregować, więc zarząd wspólnoty podejmie decyzję, że dana 

nieruchomość będzie się rozliczała jako segregująca śmieci. Następnie pójdziemy za szczyt 

bloku i okaże się, że większość śmieci jest śmieciami niesegregowanymi. Co wtedy?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Wtedy mamy kontrolę. Firmy przewozowe, wywożące śmieci jak 

najbardziej informują nas o zaistniałej sytuacji i my wydajemy decyzję o nałożeniu tej 

wyższej stawki ponieważ te odpady komunalne nie były segregowane.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Chciałbym, żeby pani jeszcze raz to podkreśliła. Taka sytuacja ma miejsce 

w całej Polsce i dotyczy wszystkich mieszkańców tzw. blokowisk, tak?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Tak jest w całej Polsce tak naprawdę – tylko i wyłącznie właściciel 

składa deklarację i to on decyduje o sposobie segregacji odpadów komunalnych.” 

 

Pan Grzegorz Lorek: „Problem jest bardzo złożony. Trwają prace, żeby to uporządkować. 

Tak, jak to powiedziała pani księgowa – odpowiada zarząd wspólnoty, jest to w drodze 

uchwały. Natomiast sprawa się komplikuje w spółdzielniach mieszkaniowych bo jak wiemy 

mamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mamy własność odrębną, mamy 

lokatorskie prawo do lokalu i jeszcze mamy możliwość wynajmu przez spółdzielnię. I przy 

pełnym własnościowym a nie rzeczowym prawie możliwe było, że ludzie indywidualnie 

składali deklaracje. I w tym momencie może się pojawić pewien problem jak do tego dojść. 

Szczególnie to dotyczy blokowisk i to nie tych związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi 

– bo jednak wspólnota to jest niewielka liczba lokali, łatwiej jest zorganizować i dopilnować 

odbiór. Natomiast niewyobrażalnym staje się to w sytuacji, gdzie mamy dziesięciopiętrowy 

blok wielo klatkowy z zsypem. Wiem, że trwają prace nad wprowadzeniem worków z 

czipami lub worków z kodami paskowymi. I tu powstaje pewien problem związany z ochroną 

danych osobowych – może nie zupełnie aż danych tylko jak to się mówi zajrzeć do twojego 

kosza to będę wiedział jakie ty masz życie seksualne, osobiste i co jadasz, i co pijesz. I to jest 

problem, który dotyczy jednolicie całego kraju, wszystkich gmin i jest on w tej chwili 

nierozwiązywalny. Nie łudźmy się, że powiemy, że to się da rozwiązać – podkreślam, że są 

różne pomysły tylko że wiem, że wszyscy czekają na jakieś orzeczenie.  To są rzeczy trudne, 

złożone a jednocześnie należy pamiętać, że nad prezydentami, burmistrzami, wójtami stoi kat 

w postaci roku 2019, gdzie jest zobligowane ustawą miasto do osiągnięcia pewnego poziomu 

recyklingu. I teraz – jeśli się tego nie osiągnie – to mamy taką informację, że miasta będą 

karane, po prostu karane finansowo. Tu powstaje pewien poważny problem. Ja uważam, że ta 

ustawa za szybko została wprowadzona w Polsce – trzeba było uruchomić inne mechanizmy. 

Mamy zbyt biedne społeczeństwo i do tego trzeba czasu, żeby pewną kulturę wypracować, 

tak jak się to robi w szkołach – również w Piotrkowie. To trzeba czasu, żeby przygotować 

mieszkańców do śmieci segregowanych.” 
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Pan Krzysztof Kozłowski: „My niestety na tej sesji rozmawiamy o stawkach. Niezależnie od 

tego jak wygląda ta ustawa my musimy jakąś decyzję odnośnie tych stawek podjąć. 

Słuchałem tu pani księgowej i nasuwa mi się takie pytanie  bo pani powiedziała, że 85% 

mieszkańców segreguje a 15% nie segreguje. I tam, gdzie nie ma tej segregacji to w 

większości dotyczy to środowisk blokowych. Pani powiedziała, że może być tak, że zarządca 

takiego bloku będzie odpowiedzialny za ustalenie formy, metody naliczania za odbieranie 

tych odpadów. Pani powiedziała, że wychodzi na to, że może się tak zdarzyć, że te osoby 

przyjdą po rozum do głowy i powiedzą nagle zarządcy budynku, że wszyscy chcą segregować 

i zarządca nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko przyjąć uchwałę o tym, że przyjmuje się 

metodę ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako segregowanymi. I  

w tym momencie – pani powiedziała – to spowoduje, że zmniejszą się wpływy finansowe z 

tych niesegregowanych odpadów. I dalej usłyszałem, że ta stawka 6 zł miała by być taką 

rekompensatą (tak to zrozumiałem), wyrównaniem niedoboru środków pozyskiwanych dotąd 

od osób niesegregujących. Pani powiedziała jeszcze dalej, że do tej pory w gospodarstwach 

G5 i większych – ustalona stawka wynosiła 22 zł. Takie gospodarstwo mogło liczyć 5,6,7,8 

osób – opłata była od gospodarstwa – 22 zł. Natomiast warto zauważyć, że w tym momencie 

opłata już nie będzie jak za 5 osób, tylko jak w gospodarstwie domowym będzie 8 osób to 

opłata będzie naliczana dla 8 osób. Czyli w tym momencie uważam, że ilość dochodów w 

wyniku zmiany tych przepisów spowoduje, zwiększy się. Uważam, że nie można wychodzić z 

takich założeń – bo są to założenia bez pokrycia - i proponować takie rozwiązania, że jak 

wszyscy zadeklarują, albo w większości zadeklarują niesegregowanie to my musimy tymi 

stawkami za brak segregacji jakby skorelować jakby tamte niedobory tak by razem wyszło w 

przybliżeniu tak, jak było do tej pory, w oparciu o poprzednie przepisy. Bez przekonania też 

pani odpowiedziała na pytanie radnego Czajki, czy takie przepisy i zasady ustalania 

obowiązują też w całej Polsce.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „My jesteśmy w zasadzie po dwóch próbach przetargu. Jak państwo 

zauważyliście dzisiaj otwieraliśmy oferty. To było głośne – mówiliśmy jakie oferty wpłynęły 

na tym pierwszym przetargu. Nie były to oferty do przyjęcia, były to oferty powodujące 

zdecydowane zwiększenie stawek. Nie wiele odbiegają od tego również oferty w tym drugim 

przetargu. Nie ma jeszcze decyzji, co z tym drugim przetargiem zrobimy, ale trzeba mieć na 

uwadze, że niestety te stawki wzrosną – nie z naszego powodu, tylko z powodu rynku, który 

jest – jeśli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pan dyrektor ZDiUM 

przed tym drugim przetargiem wysłał 19 zaproszeń i informacji do firm z Polski, które 

zajmują się tą działalnością i niestety zainteresowanie firm zewnętrznych jest niewielkie. Nie 

będziemy mieli w związku z tym zbyt dużego pola do popisu. W związku z tym, te stawki, 

które proponujemy – to oczywiście wszystko prawda, co pani księgowa wyliczała i mówiła – 

to nie są stawki, które spowodują jakieś dodatkowe, wielki przychody dla gminy. Należy 

zwrócić uwagę, że na tej działalności zarabiać nie można. Można odkładać z tej działalności 

pieniądze na inwestycje związane z tą działalnością. My mamy do wybudowania  punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W tej chwili firmy, które wygrywają 

przetarg również mają obowiązek budowy punktu PSZOK w danym sektorze. Dotychczasowe 

punkty nie funkcjonują tak, jak powinny i w związku z tym chcemy profesjonalny punkt 

wybudować. Proszę się nie obawiać, że z tej działalności pieniądze pójdą na coś innego. Jeśli 
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w określonym okresie nie pójdą one na cele związane z gospodarowaniem odpadami to 

zostaną zwrócone mieszkańcom.” 

 

Pan Andrzej Kacperek: „W pełni zgadzam się z panem radnym Lorkiem w kwestii dot. 

sposobu wprowadzenia tej noweli jak również tego, iż ta ustawa jeszcze niejednokrotnie 

dostarczy nam mnóstwo wątpliwości, mnóstwo kłopotów praktycznych jak również tych 

związanych z interpretacją przepisów tejże ustawy. Również wątpliwości takie ma RIO –  

zresztą w grudniu mogliśmy się też przekonać, że RIO zmieniła stanowisko chociażby do 

zapisów Miejskiego Programu Profilaktyki w zakresie modernizacji i budowy placów zabaw. 

Tym nie mniej jeżeli w dalszym ciągu w tak szybkim tempie będą następowały zmiany tejże 

ustawy – bo ta nowela, o której mówimy nie jest ostatnią, już weszły w życie kolejne… Chcę 

zwrócić także uwagę na to, iż ustawodawca wiedząc, że kwestia wysokości stawek za odbiór 

odpadów jakby wymyka się spod kontroli tą nowelą wprowadził nowy przepis art. 6k ust. 2a, 

w którym wprowadził maksymalne stawki za odbiór odpadów. I w przypadku metody 

dotyczącej ustalania w zależności od liczby osób ta maksymalna stawka wynosi 2% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na osobę – liczonego póki co od kwoty 

1299 zł – co wynosi w tej chwili 24,58 zł. W chwili, kiedy prezes GUS poda nowe stawki ta 

kwota automatycznie wzrośnie. Uległ zmianie również przepis dotyczący ustalania 

maksymalnej stawki w przypadku gospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi w 

sposób nieselektywny  - tutaj maksymalna stawka od osoby miesięcznie wynosi 49,16 zł. Na 

pewno zetkniemy się z takimi sytuacjami, gdzie osoby nie będą w stanie uiścić opłaty, bo ona 

w przypadku najbiedniejszych wzrośnie. Ustawodawca dokonał także zmiany przepisu art. 6k 

ust. 4, który dotyczył możliwości wprowadzenia częściowego lub całkowitego zwolnienia z 

opłat. Odniósł to jednakże do kryteriów wynikających z art. 8 Ustawy o pomocy społecznych 

– a więc kryteriów dochodowych, od których uzależniona jest możliwość uzyskania 

świadczeń z pomocy społecznej. Te kryteria dochodowe od 3 lat są nie zmienione. One są na 

dosyć niskim poziomie – w przypadku osoby samotnie gospodarującej ta kwota wynosi 542 

zł brutto miesięcznie a w przypadku osoby w rodzinie – 456 zł.” 

 

Pani Urszula Czubała: „Przecież po przetargach to te kwoty się na pewno zmienią. Te stawki, 

które dzisiaj uchwalimy ulegną zmianie, w drugim półroczu będą najprawdopodobniej 

zmienione. Ja uważam, że powinien istnieć powszechny obowiązek segregacji odpadów.” 

 

Pan Mariusz Staszek: „mamy propozycję stawki 5 zł, 6 zł – dowiedzieliśmy się dzisiaj, że jest 

ustawowo określona  maksymalna stawka 24,58 zł. Proszę powiedzieć, o ile wzrosłyby 

stawki, gdyby wziąć pod uwagę pierwszy przetarg w Piotrkowie?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Stawki wynosiłyby 11 zł i 22 zł.” 

 

Pan Tomasz Sokalski – odnosząc się do wypowiedzi pana Adama Karzewnika powiedział: 

„Niekoniecznie zgadzam się z tym, co pan prezydent powiedział. I też celowo nie 

podejmowałem tematu przetargu, bo to nie jest jakby temat dzisiejszej sesji. O przetargu 

będziemy mogli rozmawiać za miesiąc – wtedy kiedy (jeśli będzie w ogóle) rozstrzygnięty. 

Myślę, że problem nowych stawek pojawi się za 2 miesiące, może za 3 – i wtedy i państwo 
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będziecie mieli problem i my. On wyniknie stricte  z bilansowania całej metody. Chciałbym 

natomiast, żebyśmy rozmawiali na temat dzisiejszego dnia. Wydaje mi się, że nie możemy  

w tej chwili patrzeć na przetarg bo w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisane mamy,  

że zaproponowana stawka 6 zł pozwoli na zbilansowanie kosztów obsługi systemu 

zagospodarowania odpadami do czasu obowiązywania obecnych umów.  I dlatego te moje 

wyliczenia opierały się tylko i wyłącznie na tym, co mamy na dzień dzisiejszy i na 

deklaracjach, które mamy złożone. Podtrzymuję to, że stawka 5 zł spokojnie wystarczy na to, 

żeby zbilansować potrzeby.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Uważam, że dochodzenie się dzisiaj, czy ta stawka ma wynosić 

5 zł czy 6 zł jest biciem piany. Przecież padło stwierdzenie, że i  tak te pieniądze nie mogą 

zostać przeznaczone na nic innego jak na gospodarkę odpadami. Tymczasem wybudowanie 

PSZOK ma znacznie polepszyć obsługę i stworzyć lepsze warunki konkurencyjności podczas 

rozmów z firmami, co do stawek. Z tego, co rozumiem to firmy dyktują ceny m.in. dlatego, że 

same prowadzą takie PSZOK-i. Jeśli gmina będzie miała swój PSZOK to będzie poddana 

jakby mniejszemu dyktatowi. Pozyskiwanie środków na wybudowanie takiego PSZOK-u 

może spowodować, że te przyszłe przetargi będą rozstrzygane na dużo niższym poziomie. 

Czy państwu nie o to chodzi?” 

 

Pan Rafał Czajka: „Czy dysponujemy danymi, jaki jest procentowy udział segregacji 

gospodarką śmieciami w Piotrkowie mieszkańców bloków, budynków wielorodzinnych i 

domów jednorodzinnych.” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Mamy 38855 mieszkańców zadeklarowanych (w blokowiskach) i 

15378 w domach jednorodzinnych. Liczba osób niesegregujących – 9624 – teraz nie umiem 

powiedzieć jak ta liczba się rozkłada na domy wielorodzinne i jednorodzinne.” 

 

Pan Rafał Czajka: „Jeśli pominiemy tych, co nie zadeklarowali nic to śmiało możemy 

założyć, że 2/3 tych, którzy płacą za śmieci mieszkają w blokach. Trzeba zdać sobie sprawę  

z tego, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w związku z przepisami, które się zmieniły 

w kraju będą miały jeszcze inny problem oprócz tego, że będą musiały wskazać, które bloki 

segregują, a które nie. Dotychczas jest tak, że to nie firmy śmieciowe a wspólnoty  

i spółdzielnie dostarczają pojemniki na śmieci, których eksploatacją obciążeni są mieszkańcy 

tych domów jednorodzinnych. I może dojść do takiej sytuacji, że kilka bloków wrzuca do 

jednych śmietników. A teraz spółdzielnia będzie musiała dla każdego bloku dostawić 

pojemniki, którymi z kolei obciąży tych mieszkańców domów wielorodzinnych, albo 

wspólnoty mieszkaniowe.” 

 

Pan Krzysztof Kozłowski – zapytał, dlaczego nie można by uchwalić dziś takiej stawki, która 

nie zwiększy przez te 3 miesiące obciążenia mieszkańców. Poprzez większe stawki obciąży 

się przede wszystkim ludzi, którzy mają rodziny wielodzietne. „To gdzie te założenia, że 

trzeba ludziom pomagać – nie pomagamy, obciążamy. Gdzie jest to dobro mieszkańców nade 

wszystko.” 
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Pan Andrzej Kacperek: „Ja przytoczyłem przepis, który ustawodawca wprowadził i 

udzieliłem odpowiedzi jakie było vacatio legis. W wyniku przetargu te stawki zaczynają być 

strasznie wysokie – stąd interwencja ustawodawcy poprzez wprowadzenie maksymalnej 

stawki. Po drugie – wtedy, kiedy podejmowaliśmy poprzednią uchwałę to właśnie 

zróżnicowanie tych stawek było elementem naszej polityki prorodzinnej, którą prowadzi 

piotrkowski samorząd. Nie mogliśmy tego wpisać w Kartę Dużej Rodziny, ale był to bez 

wątpienia element tejże polityki. Nie wycofujemy się z polityki prorodzinnej tym niemniej akt 

rangi ustawy zobowiązuje nas do tego, ażeby wysokość opłaty ustalić jako iloczyn stawki i 

liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. I nie możemy od tego zrobić 

takiego odstępstwa, które by mogło w dalszym ciągu być elementem polityki społecznej i 

uwzględniać zmniejszanie stawek wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie 

domowym.” 

 

Pan Krzysztof Chojniak: „Tamta uchwała dawała taką możliwość, żeby zróżnicować stawkę 

na jedną osobę w zależności od liczby osób współtworzących gospodarstwo domowe. Teraz – 

w kontekście obowiązującej ustawy i interpretacji RIO  - tego zrobić nie możemy. Ja już 

zapowiedziałem, że zwrócę się do parlamentarzystów z taką informacją i prośbą, żeby przy 

kolejnej nowelizacji tego rodzaju zmiany znalazły się w nowej ustawie. Myślę, że w sytuacji, 

kiedy nie będziemy się do nich zwracać, nie będziemy monitować to możemy sobie tak tutaj 

porozmawiać, wymienić się swoimi uwagami i niewątpliwie sytuacja się nie zmieni. Warto 

jednak o to zabiegać, aby przy kolejnej nowelizacji dano samorządom taką możliwość, 

abyśmy mogli skonstruować uchwałę podobną do tej, która obowiązywała dotąd – tak, aby 

zróżnicować te stawki na jedną osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. To, co 

mówił na początku pan prezydent Karzewnik wynika z dwóch powodów: jeden to chęć z 

naszej strony działania w kontekście polityki prorodzinnej (niezależnie od dochodów danej 

rodziny wielodzietnej) ale również ze względów racjonalnych. To jest jakby naturalne, że 

ilość produkowanych śmieci w gospodarstwie wielorodzinnym przypadająca na jedną osobę 

jest zwyczajnie mniejsza dlatego że są pewne produkty, które kupuje się po prostu dla domu a 

nie dla konkretnej osoby. I szkoda, że ustawa takiej możliwości nie daje. To przede 

wszystkim tam, gdzie decydują o kształcie ustawy należy upatrywać możliwości zmiany – a 

my niestety na ten moment musimy tylko stosować się do niej i ewentualnie zabiegać o 

zmianę na przyszłość.” 

 

Pani Krystyna Czechowska: „Wiemy, że ten system gospodarki odpadami komunalnymi nie 

do końca jest doskonały i widać, że obecny system nie obejmuje wszystkich gospodarstw na 

terenie miasta. Ile konkretnie gospodarstw nie zadeklarowało sposobu segregacji? Jak 

wygląda sposób egzekwowania od tych gospodarstw złożenia deklaracji? Jakie są narzędzia 

miasta, urzędu? Jakie są efekty windykacji na chwilę obecną?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Zameldowanych w Piotrkowie na dzień 31 grudnia 2014 roku jest 

75589 osób. 85% mieszkańców złożyło deklaracje – 63857 osób. Nasze działania w tej chwili 

polegają na tym, że wzywamy do złożenia deklaracji. W momencie, kiedy mieszkaniec się nie 

zgłasza, po kolejnym wezwaniu wszczynamy postępowanie i określamy decyzją wysokość 

stawki dla danej nieruchomości.” 
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Pan Krystyna Czechowska: „Z tych 15% ile państwo wyegzekwowali do tej pory?” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Na dzień 1 lipca, kiedy zaczynaliśmy zbierać deklaracje to było 

nawet 25-30%. Obecnie pozostaje nadal 15%.” 

 

Pan Ludomir Pencina: „Uważam, że pomysł zasugerowania naszym parlamentarzystom jest 

dobrym pomysłem i liczę, że pan prezydent dotrzyma słowa i będzie rozmawiał ze 

wszystkimi – bo jest kilku parlamentarzystów w naszym mieście.” 

 

Pani Wiesława Olejnik: „Przysłuchując się osobom, znawcom przedmiotu jak najbardziej 

rozumiem trudność całej sytuacji. Natomiast jestem też tu po to, żeby występować w imieniu 

mieszkańców. I w imieniu tychże chciałabym prosić o to, żebyśmy nie podnosili stawki za 

śmieci. Było 5 zł za jednego mieszkańca… Skoro i tak wrócimy do tematu i tak będziemy 

ustalać wysokość tych stawek to dlaczego podnosić je już dzisiaj? Czy to mieszkańcy mają 

budować PSZOK-i czy jest to w zadaniach miasta? Działając w interesie mieszkańców 

Piotrkowa Trybunalskiego chciałabym zwrócić jakby uwagę, że może dla niektórych radnych 

ta złotówka to niewiele, ale dla wielu mieszkańców ta złotówka znaczy bardzo dużo. 

Przemyślmy to jeszcze i zastanówmy się. Jest projekt pana radnego Sokalskiego co by jednak 

dzisiejsza uchwała dotyczyła tych 5 zł. a nie więcej.” 

 

Pan Adam Karzewnik: „Proponuję, żebyście państwo spojrzeli w to uzasadnienie. My mamy 

więcej danych niż państwo. W tym uzasadnieniu jest napisane, że z pobranych opłat 

pokrywany będzie transport, zbieranie, odbiór, odzysk odpadów komunalnych oraz tworzenie 

i utrzymanie PSZOK-ów ale także obsługa administracyjna – w tym również edukacja 

ekologiczna. Na to te pieniądze i ta stawka jest przeznaczona i gwarantuje prawidłowe 

gospodarowanie tymi odpadami. Inna stawka musiałaby powodować albo zaniechanie 

pewnych działań, albo jakość tej usługi musiała być zupełnie inna.” 

 

Pani Anna Banaszczyk: „Na tę chwilę przychód nasz miesięczny wynosi 38 tys. przy 

założeniu, że 15% nie segreguje a 85% segreguje. Po zmianie stawek stawki wynosić będą 6 

zł za odpady segregowane i 12 zł za niesegregowane. Przy założeniu jednak 100% 

segregowalności nadal zostajemy z kwotą 380 tys. zł. Nie mogę wziąć pod uwagę osób, które 

są w G5 ponieważ takich danych nie mam i nie mogę nakładać ryzyka szacowania stawki 

danymi, których nie znam. Natomiast rzeczywiście, jeśli takie osoby tu z założenia nam 

wyjdą – martwe dusze się nam pokażą – w tym momencie (co było tu podkreślane) te 

pieniądze nie zostaną na nic innego przeznaczone a będą tworzyły nam bilans otwarcia na 

nowy przetarg.” 

 

Pan Tomasz Sokalski: „Nie możemy nie wiedzieć ile tak naprawdę może być mniej lub 

więcej wpływów. 1564 gospodarstwa G5 to nie jest mały udział. To jest spory udział. Kwota 

nadwyżki, którą już pani zakłada, że będzie  potrzebna według pani jest zasadna natomiast tak 

naprawdę nie rozmawiamy na razie o bilansowaniu tego w jaki sposób funkcjonował do tej 

pory system odbierania odpadów komunalnych – bo od tego powinniśmy zacząć jeśli chcemy 
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już jakąś konkretną analizę robić. Może się okazać, że według starej stawki  - jeżeli ustawa 

nie byłaby nowelizowana – równie dobrze system, który prowadzimy mógł nam zadziałać in 

plus. A więc nie braknie nam – a może jeszcze będzie dużo więcej. Mnie niepokoi jedna 

wypowiedź, kiedy dowiedzieliśmy się, że zatrudnionych będzie tyle osób, ile będzie potrzeba 

a nie tyle ustawa nam umożliwia. I jakby dlatego dbamy tak bardzo o każdą złotówkę, bo w 

momencie kiedy by panu Winiarskiemu podnieśli 1 zł na litrze paliwa to by się denerwował, 

ale kiedy w jego gospodarstwie wieloosobowym podniesiemy złotówkę za każdą osobę to 

jednak rzeczywiście to, co powiedziała pani Olejnik – to może tworzyć dużą kwotę. I jeżeli 

weźmiemy pod uwagę pięcioosobową rodzinę mieszkającą w bloku to należy zwrócić uwagę, 

że ta rodzina zapłaci o min. 50% więcej za odpady aniżeli teraz płaci. I nie bądźmy tacy 

rozrzutni tymi złotówkami, bo inaczej na to patrzą mieszkańcy, inaczej na to patrzy emeryt, 

rencista, który z miesiąca na miesiąc ledwo tam ciuła, żeby cokolwiek odłożyć a czasami się 

nie udaje. Wydaje mi się, że ta zapobiegliwość księgowa, którą pani prezentuje – że okaże się, 

że nie będzie tyle – zbieracie państwo 380 tys. zł. Jeżeli będzie to 5 zł to jeżeli się nic nie 

zmieni zbierzecie państwo 386 tys. zł miesięcznie. Więc pozostanie to jak mówiłem nie 

zmienione. A jeżeli zwiększymy na 6 zł – ta nadwyżka będzie dużo większa – bo 55 tys. zł. 

więcej.” 

 

Pan Przemysław Winiarski: „Pan radny mnie wywołał więc odpowiem. Akurat ja stracę na tej 

uchwale. Nie wiem jak pan, ale ja stracę. I nie rozumiem, czemu się pan tutaj mną podpiera. 

A akurat z tego, co pan powiedział – że wyrówna się stawka opłaty w blokach  

i w budownictwie jednorodzinnym się cieszę.” 

 

Przewodniczący Rady Miasta – wobec wyczerpania zgłoszeń w tej sprawie odczytał wniosek 

grupy radnych o zmianę w treści uchwały (treść w załączeniu do niniejszego protokołu) a 

następnie poddał go pod głosowanie Rady Miasta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (10-12-1) wniosek o zmianę treści uchwały nie 

uzyskał poparcia.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (12-10-1) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/69/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

Punkt 3 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 

Pan Marek Konieczko: „Rozumiem, że składanie po raz kolejny deklaracji jest wymogiem 

formalnym, ale mam pytanie. Czy po następnym przetargu znowu będziemy musieli składać 

deklaracje czy one będą ważne i w jakiś sposób tylko będzie uaktualniana cena? Za chwilę 

będziemy w innym przypadku co 3 miesiące musieli składać deklaracje. 
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Pan Adam Karzewnik: „Deklaracje trzeba by składać jeśli zmieni się sposób rozliczenia albo 

ilość osób w danej nieruchomości. W przypadku, gdybyśmy zmieniali cenę (w dół lub w 

górę) takiej deklaracji składać nie potrzeba.” 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania (23-0-00) Rada Miasta podjęła Uchwałę  

Nr VI/70/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz  

z autopoprawką Prezydenta Miasta. 

 

Punkt 4 

 

Zamknięcie obrad VI Sesji.   

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta, pan Marian Błaszczyński 

zamknął posiedzenie VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

   Marian Błaszczyński 
 

 

 

Protokół na podstawie dźwiękowego  
zapisu przebiegu obrad sporządził: 

 

Jan Winiarski  


