
Rada Miejska w Serocku 
Komisja Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Protokol nr 212018 

2 Posiedzenie w dniu 6 gmdnia 201 8 
Obrady rozpoczeto 6 gmdnia 2018 o godz. 14:00, a zakonczono o godz. 16:05 tego samego 
dnia. 

W posiedzeniu w z i ~ l o  udzial 6 czlonk6w. 

Obecni: 

1. Marek Bilinski 
2. Teresa Krzyczkowska 
3. Jozef Lutomirski 
4. Jarostaw Krzysztof Pielach 
5. Wlodzimierz SkoSkiewicz 
6. Wiestaw Wimicki 

W posiedzeniu Komisji udzial wzieli takie : 

1. Artur Borkowski - Burmishz Miasta i Gminy Serock 
2. Jozef Zajqc - Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy 
3. Tadeusz Kanownik- Sekretarz Miasta i Gminy 
4. Rafal Karpiliski - Kierownik Referatu RMP 
5. Monika Ordak - Skarbnik Miasta i Gminy Serock 
6. Katarzna Smyt - Kierownik Referatu OSR~L 
7. Miroslaw Smutkiewicz- Dyrektor MGZGK 
8. Mariusz Rosinski - Przewodnicqcy Rady Miejskiej 

1. Pnedstawienie ponqdku  posiedzenia. 

Przewodnicqcy Komisji powital wszystkich zgromadzonych i zaproponowal wprowadzenie 
do porqdku nastepujqcych punktow: 
4. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie okreilenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze Srodk6w budietu Miasta i Gminy Serock na zadania sluiqce 
ochronie powietrza polegajqce na wymianie uzytkowanych ir6det ciepla na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaty zmieniajqcego uchwale w sprawie okreilenia zasad 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w na terenie Miasta i Gminy 
Serock. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaftowej stawki oflaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
niemchomoici wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 
8. Sprawy roine. 

Glosowano wniosek w sprawie: 



Dodatkowe punkty. Rozpatrzenie projektow uchwal. 

Wvniki elosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIe: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (6) 
Marek Bili~iski, Teresa Krzyczkowska, Jozef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, 
Wtodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 
Po dokonanych mianach porzqdek wyglqdal nastepujqco: 

1. Przedstawienie p o q d k u  posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 
20 19. 
1) Dzial010 - Rolnictwo i lowiectwo. 
2) Dzial600 -Transport i lqcznoSC. 
3) Dzial 710 - DzialalnoSC uslugowa. 
4) Dzial756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 
5) Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 
4. Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie okreilenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze Srodkow budietu Miasta i Gminy Serock na zadania sluiqce 
ochronie powietrza polegajqce na wymianie uiytkowanych irodel ciepla na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwale w sprawie okreilenia zasad 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Miasta i Gminy 
Serock. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta i 
Gminv Serock. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaktowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej - .  

nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 
8. Sprawy roine. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaiy w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 

3. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock 
na rok 2019. 

Przewodnicqcy Komisji udzielil glosu Pani Monice Ordak Skarbnik Miasta i Gminy Serock. 
Pani Skarbnik przedstawila projekt budietu na rok 2019 w wymienionych dzialach oraz 
powiqzany z nim projekt WPF. Pani Skarbnik przedstawila najwainiejsze ir6dla dochodow 
oraz najwainiejsze wydatki. Pani Skarbnik przestawila poprawke w zalqczniku do WPF 
polegajqcej na przesunieciu Srodk6w w wysokoSci 1.500.000~1 z zadania ,,Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy do zadania pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody 
Serock, ul. Nasielska" przeniesienie to dotyczyloby roku 2021. 



Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal czego dotycq wplywy z tytuh oplat w 
dziale 900 jest to kwota ponad 1 mln zl. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, t e  sq to wplywy z oplat za gospodarowanie 
odpadami. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski powiedzid, ze wedhg niego planowane 
dochody nie wystarcq na pokrycie koszt6w. Radny zapytat dlaczego planowana jest tak niska 
kwota. 

Skarbnik Monika Ordak odniosla sip do projektu uchwaly budktowej. Powiedzida, 2e w 
chwili przedkladania tego projektu uchwaly, w kt6rej nie byl brany pod uwagq m o s t  stawki 
za gospodarowanie odpadami. Wyliczenia sq na podstawie obowiqzujqcej uchwaly. W 
dalszym punkcie porqdku obrad pojawia siq projekt uchwaly, w kt6rym proponuje sip 
zwipkszenie oplaty za odpady. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal z czym jest zwiqzany m o s t  koszt6w 
uhzymania systemu. 

Skarbnik Monika Ordak wyjdnila, t e  podwytka zwiqzana jest odbiorem odpad6w 
komunalnych przez wykonawcq. Do tej pory odbi6r odpad6w kosztowal 1,5 mln. zl, niestety 
wykonawca wypowiedzid umowp, poniewai nie by1 w stanie finansowa6 tego systemu. 
Pojawily sig bardzo duke podwytki na RIPOKach. 

Wiceprzewodnicqy Rady J6zef Lutomirski zapytal jakie sq koszty wywozu odpad6w. 

Dyrektor MGZGK odpowiedzid, ze rozliczenie z wykonawcp jest w formie ryczaltowej, a 
ostatni rok by1 niestabilny, poniewai koszty mocno wuastaly. Odpady zmieszane od 300 do 
525 zl neno za tonp. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal ile ton gmina zbiera rocznie odpad6w 
zmieszanych. 

Dyrektor MGZGK odpowiedzial, i e  okolo 200 ton miesiqcznie, biodegradowalnych 100 ton 
miesivznie i mamy 10 odbior6w rocznie. 

Zastqpca Burmistrza Jozef Zajqc powiedzial, 2e finna liczy 25 kg miesiwznie na osobq 
Smieci lqcznie. Miesiqcznie odbierajq od naszej gminy okdo 300 ton. 

Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt powiedziala, ze gmina bqdzie promowala i 
zachpcala widcicieli nieruchomo~ci aby zakladali kompostowniki i kompostowali na wlasnq 
rqkp. Kierownik wyjalnila, t e  problemem jest zagospodarowanie tych odpad6w na 
RIPOKACH. 

Wiceprzewodnicqy Rady J6zef Lutomirski powiedzial, t e  to nie powinien by6 problem 
gminy ale na szczeblu Marszaka, a mieszkahcy powinni by6 poinformowani, t e  p o d m a  
nie jest wymystem gminy a jest po stronie instytucji odpowiedzialnych za przetwananie tych 
odpad6w. Wiceprzewodnicqcy zapytal jakie sq dokladne koszty odpad6w za poszczegblne 
frakcje. 



Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, 2e nie ma szczeg6lowo wyodrqbnionych 
kosztbw, tylko rozliczenie ryczaltowe na mieszkahca. 

Radna Teresa IGzyczkowska zapytaia czy biodegradowalne sq m o b a  oddawaC gdzie indziej, 
np. do biogazowni. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, t e  gdyby byloby to mokliwe to jui dawno 
ludzie tam by wywozili. 

Radny Marek Biliriski powiedzial, 2.e mieszahcy nie maja SwiadomoSci, ke to nie gmina jest 
temu winna i 2e ten przekaz powinien by6 mieszkahcom udostqpniony np. na stronach 
intemetowych. 

Radny Wieslaw Winnicki zapytal czy subwencja w kwocie 14 mln zl bqdzie wystarczajqca. 

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziala, ze nie, 2e ta kwota zawsze jest brakujqca. 

Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028.- autopoprawka. 

Wvniki glosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ S15: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (6) 
~ a r e k  Bilihki, Teresa Krzyczkowska, J6zef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, 
W!odniPl.ien Sko$kewicga Weslaw Winnick 

Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028. 

Wvniki elosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ SK: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (6) 
Marek Biliriski, Teresa Krzyczkowska, J6zef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 

Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budktowej Miasta i Gminy Serock na rok 
2019. 
1) Dzial010 - Rolnichvo i lowiectwo. 
2) Dzial600 - Transport i lqcznoSC. 
3) Dzial710 - DzialalnoSC ushgowa. 
4) Dzial756 - Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem. 



5 )  Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

Wvniki elosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (6 )  
Marek Bilinski, Teresa Krzyczkowska, J6zef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wiestaw Winnicki 

4. Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalp w sprawie okreilenia zasad 
udzielania dotacji celowych ze Srodk6w budietu Miasta i Gminy Serock na zadania 
sluilce ochronie powietna polegajqce na wymianie ukytkowanych ir6del ciepla na 
terenie Miasta i Gminy Serock. 

Projekt uchwaly przedstawila Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt. KoniecznoSC 
zmiany uchwaly Nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 paidziernika 2018 r. w 
sprawie okreilenia zasad udzielania dotacji celowych ze Srodkow budtetu Miasta i Gminy 
Serock na zadania slu3ce ochronie powietrza polegajqce na wymianie uzytkowanych irodel 
ciepta na terenie Miasta i Gminy Serock wynika z koniecznoici uwzglednienia uwag 
wniesionych przez Regionalnq Izbe Obrachunkowq, zgodnie z ktorymi organem wlaiciwym 
do przygotowania treSci i wzom umowy o dotacjq do wymiany systemow grzewczych jest 
burmistrz, jako organ, kt6remu powierzono wykonanie uchwaly. Zgodnie ze stanowiskiem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska w Serocku nie posiada uprawnieli w tym 
zakresie. 

Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwal$ w sprawie okreSlenia zasad udzielania 
dotacji celowych ze Srodkow budietu Miasta i Gminy Serock na zadania slutqce ochronie 
powietrza polegajqce na wymianie uzytkowanych ir6dei ciepia na terenie Miasta i Gminy 
Serock. 

Wvniki elosowania 
ZA: 5 ,  PRZECIW: 0, WSTRZYMUJQ SIQ: 1, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA ( 5 )  
Teresa Krzyczkowska, Jozef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 
WSTRZYMUJQ SIQ (1) 
Marek Bilinski 

5. Rozpatnenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalp w sprawie okreklenia zasad 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w na terenie Miasta i Gminy 
Serock. 

Projekt uchwaly przedstawila Kierownik Referatu OSR~L Katarzyna Szmyt. Zmiana 
analogiczna jak w poprzednim projekcie uchwaly. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Rada Miejska w Serocku nie posiada uprawnien do przygotowania treSci i 



wzoru umowy o dotacje do budowy paydomowej oczyszczalni Sciek6w jest bmistrz ,  jako 
organ, kt6remu powieaono wykonanie uchwaly. 

Glosowano w sarawie: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniajqcego uchwalq w sprawie okreilenia zasad 
dofmansowania budowy przydomowych oczyszczalni Sciek6w na terenie Miasta i Gminy 
Serock. 

Wvniki elosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUE SIC: 1 ,  BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imieme: 
ZA ( 5 )  
Teresa Krzyczkowska, J6zef Lutomirski , Jaroslaw Krzysaof Pielach, Wlodzimierz 
SkoSkiewicz, Wiesiaw Winnicki 
WSTRZYMUJE; SIE ( I )  
Marek Bilihski 

6. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

Projekt uchwaly om6wil Burmistrz Artw Borkowski. W przedstawionym projekcie uchwaly 
proponuje siq przyjqcie, t e  stawka opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
jednego mieszkiuica, w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane bed* w spos6b 
selektywny, wynosid bqdzie 20,OO zl miesiqcznie, natomiast w przypadku gdy odpady 
zbierane b@q w spos6b niesegregowany, stawka oplaty wynosid bqdzie 40,OO zl miesiqcznie. 
Zr62nicowanie stawki jest zgodne z art. 6 k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystoSci i poqdku  
w gminach i jest mechanizmem mobilizujqcym mieszkahc6w gminy do prowadzenia 
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, co z kolei jest konieczne do osiqgniqcia przez 
p ine  odpowiednich poziom6w odzysku poszczeg6lnych strumieni odpad6w komunalnych. 
Burmistrz wviaSnil, ke wzrastaia cenv odbioru odpad6w w RIPOKACH, a zbilansowanie 
przychod6w~~kos~6w dotyc&c;ch gospodarki odpadami komunalnymi jest obowiqAuem 
gmin. Oznacza to, ,te system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien 
fUnkcjonowad na zasadzie s&ofinansowania. J& w y k d a  kontrola ~ i jwy t sze j  Izby 
Kontroli biorqc pod uwage poszczeg6lne lata, niewielu grninom udalo siq to finansowanie 
zbilansowad. W takiej sytuacji, gminy, w tym t&e Miasto i Gmina Serock, powimy podjqd 
dzialania w kierunku pelnego bilansowania siq systemu m.in. poprzez przeprowadzenie 
analizy i kalkulacji koszt6w jednostkowych i przedstawienie radzie gminy propozycji 
uchwalenia zmienionej stawki na poziomie zapewniajqcej r6wnowa2enie dochod6w z 
wydatkami. Po podniesieniu oplat zostanie jeszcze 600 tys. zl, kt6re gmina musi sfmansowa6, 
gmina musi wzi* na siebie to ryzyko. 

Przewodniciqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz zap* na jakie odszkodowanie mo2e 
liczyd gmina za zerwanie urnowy przez poprzedniq firm?. 

Bunnistrz Artur Borkowski odpowiedzial, 2e do 300 tys. zl kary umownej jest to jednak 
kwestia przeprowadzenia post~powania sqdowego. 



Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski zapytal na jaki okres bqdzie podpisana umowa z 
nowq firmq oraz czy w trakcie mania  umowy jest motliwa zmiana warunk6w umowy. 

Burmistrz A m  Borkowski odpowiedziak, 2e jegli byly gdzieS takie postulaty o zmianq um6w 
w trakcie to byly one jednostkowe i nie znajdowaly uznania zarnawiajgcego czyli podmiot6w 
publicznych. Burmistrz powiedzial, ze sq gminy, kt6re zgodzily siq na aneksowanie 
dotychczasowych umbw, ale ten temat oceniany bqdzie z perspektywy. 

Radny Wieskaw Winnicki zapytak czy nasz zaklad komunalny nie m6glby prowadzit tego 
typu dzialalnoSci. 

Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc odpowiedzial, t e  nasz zaklad dzialataby jak ka2dy inny 
wykonawca ale r6wniet musialby miek odbiorcq. RIF'OK nie odebralby na dzieli dzisiejszy 
r6wniet od naszego zakladu komunalnego. 

Wiceprzewodnicqcy Rady J6zef Lutomirski powiedzial, ze przecie2 to ustawa o utrzymaniu 
uorzadku nakkada obowiazek na RIPOKI ~rzetwarzanie od~ad6w komunalnvch. Radnv 
zapytal czy grniny moglyby wystqpik na drogq prawn% &by zmusit do odbioru odpad6w. 

Burmistn Artur Borkowski odpowiedziak, t e  wymagaloby to analizy i przyjrzenia si? 
tematowi z bliska, pojawila sic koncepcja aby wypracowat wsp6lne stanowisko gmin . 

Przewodnicqcy Mariusz Rosinski powiedzial, 2e ta tg chwilq takie rozwi@e jakie 
przedstawil Burmistrz jest najlepsze i nie widzi innej mo2liwoSci. Przewodnicqcy zapytak jak 
wyglqda ta sprawa w innych miejscowoSciach powiatu. 

Bwnistrz Artw Borkowski odpowiedzial, t e  wszqdzie jest inaczej, grniny mialy umow? na 
r 6 a e  obiekty, ponadto jedne p i n y  wypowiedzialy umowy, inne jeszcze siq bronig i 
kontynuujq umowy. Burmistrz powiedzial, t e  pr6bowano ustalit wsp6lne stanowisko, 
podczas konwentu to k&dy mid problem aby zadeklarowat z jakq inicjatywa chce 
wystqpowak. 

Skarbnik Monika Ordak zaproponowal do projektu uchwaly autopoprawkq w 8 1 ust. 1 
polegajqcq na dopisaniu sk6w: ktdre sq zbierane i odbierane w sposdb selektywny. 

Glosowano w s~rawie:  
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadarni komunalnymi i ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Miasta 
i Gminy Serock.- autopoprawka. 

Wvniki glosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUQ SIe: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
ZA (6) 
Marek Bililiski, Teresa Krzyczkowska, J6zef Lutomirski , Jaroslaw Krtysztof Pielach, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieskaw Winnicki 



Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wybom metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opiaty na terenie Miasta i 
Gminy Serock. 

Wvniki elosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: I, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imieme: 
ZA (5) 
Marek Bilinski, J6zef Lutomirski , Jarosiaw Krzysztof Pielach, Wlodzimierz SkoSkiewicz, 
Wiesiaw Wimicki 
WSTRZYMUJF SIQ (1) 
Teresa Krzyczkowska 

7. Rozpatnenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczaltowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

Projekt uchwaty przedstawila Skarbnik Monika Ordak. Ryczaltowa stawka oplaty jest 
ustalana jako iloczyn Sredniej iloSci odpad6w powstajqcych na niemchomoSciach, na ktorych 
znajdujq sie domki letniskowe, lub innych niemchomoSci wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czeSC. roku, wyraiona w 
liczbie pojemnik6w oraz stawki oplaty za pojemnik o okreilonej pojemnoSci. 
Zgodnie z powyzszym do ustalenia stawki przyjqto, iz na nieruchomoSciach, o kt6rych mowa 
powyzej, wytwarzana jest Srednia iloSC odpadow w iloSci 6 pojemnikow o pojemnoSci 120 
litrow, za odbibr kt6rych w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane sq w spodb  
selektywny ustalono stawkq za pojemnik w wysokoSci 40,OO zl, natomiast w przypadku gdy 
odpady nie sq zbierane i odbierane sq w s p o d b  selektywny ustalono stawke za pojemnik w 
wysokoici 80,OO zl. ~ r e d n i ~  rocznq iloSC odpadow powstajqcych na nieruchomoSciach, o 
ktorych mowa w ust. 1 ustala siq na 6 p o j e m ~ k 6 w  o pojemnoSci 120 litrow. Ustala sie 
ryczaltowq stawke oplaty w wysokokci 240,OO zl za rok, jeieli odpady sq zbierane i odbierane 
w spos6b selektywny, oraz wyzszq ryczattowq stawke oplaty, w wysokoSci 480,OO zl za rok, 
jezeli odpady nie si) zbierane i odbierane w spos6b selektywny. 

Glosowano w sorawie: 
Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie ustalenia ryczattowej stawki oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub imej  
nieruchomoSci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

Wvniki elosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJF SIF: 0, BRAK GLOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wvniki imienne: 
2.4 (6) 
Marek Bilinski, Teresa Krzyczkowska, Jbzef Lutomirski , Jaroslaw Krzysztof Pielach, 
Wlodzimierz SkoSkiewicz, Wieslaw Winnicki 



8. Sprawy robe. 

Radna Teresa Krzyczkowska zapytala jakie sg najnowsze informacje na temat wysypiska 
w Jaskaowie. 

Burmistrz Arhx Borkowski odpowiedzial, ke tocq si$ prace nad mpzp w tym rejonie, gmina 
Serock wyrazila swojq opinie na temat tego planu. 

Sekretarz Tadeusz Kanownik wyjdnil, ik plan zostal zaopiniowany pozytywnie, poniewa2 na 
przewakajgcej czqdci tego planu sg tereny przemczone pod uprawy mlne i niewielkie tereny 
obszar6w leSnych oraz dwa siedliska. 

Przewodnicqcy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Przestrzennej 

hzyOotowano w pomocy pmgramu eSesja.pl 


