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W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny J. Kulej udział wzięli członkowie Komisji 
w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący
 J. Kulej  otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji. Oświadczył, iż zgodnie z listą 
obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co wobec składu Komisji 
wynoszącego 6 członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu  03.02.2020r 
         Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP   
         bip.gminaklobuck.pl.

  3.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania
      czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i
     zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
     właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów
     w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
     odpadami komunalnymi.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
      za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
      opłaty.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o
      wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
      właściciela nieruchomości.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
      156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
       częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



       ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
       wielodzietne.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
      na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej
      w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w
       Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
  9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
      zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
      Kłobuck w 2020 roku".
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
      zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
11. Sprawy różne. 
  - rozpatrzenie wniosku dotyczącego montażu lustra drogowego w obrębie skrzyżowania 
    dróg publicznych: ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w miejscowości Łobodno. 
  - rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Kłobuck nieruchomości
    ozn. Nr 163/16 o pow. 0,0098ha, położonej w Białej Dolnej.
  - rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości ozn. Nr 99/3 i nr 99/4 o nabycie działki
    Nr 479/3 o pow. 0,0030 ha położonej w miejscowości Rybno.

Ad. 1. 
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji J. Kulej przedstawił porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu  3.02.2020r 
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP   
bip.gminaklobuck.pl.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 3.02.2020r  

 Ad.3.  

Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania   czystości i porządku 
na terenie gminy Kłobuck.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że w miesiącu wrześniu 
2019 weszła w życie znowelizowana ustawy z dnia 13 września 1996r o o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie miejscowego
regulaminu do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy, która wprowadza 
obowiązkową segregację odpadów, likwiduje możliwości rzadszego odbierania odpadów 
komunalnych i bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w wiejskiej części gminy w 
okresie od kwietnia do października. Obecnie w w/w miesiącach odpady zmieszane i 
bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane, co dwa tygodnie z terenu całej 



gminy. Ustawa wprowadza również możliwość kompostownia bioodpadów przez co  
zwalnia właściciela z posiadania worka na tą frakcję odpadów. Projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w 
Kłobucku. Projekt uchwały  zgodnie z uchwałą Nr 457/XLVIII/2020 Rady Miejskiej w 
Kłobucku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w 
zakresie pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dniach od 30.01. 2020 r do 06.02.2020r 
został poddany konsultacjom społecznym do którego nie wniesiono żadnych uwag.
Dodała, że z uwagi, że już wcześniej uchwałami zmieniającymi były nanoszone zmiany do
regulaminu obecny tekst regulaminu po wprowadzeniu dodatkowych zmian  został 
ujednolicony.  Przedstawiła zmiany jakie zostały wprowadzone do regulaminu.
 
Radna E. Kotkowska poprosiła o więcej informacji odnośnie przydomowych 
kompostowników oraz częstotliwości odbioru nieczystości z terenów innych  niż 
zabudowa wielorodzinna.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że ustawodawca 
wprowadzając ten zapis nie określił jak ma wyglądać kompostownik. Dlatego też w 
regulaminie nie możemy  podać wymiarów ani jego parametrów. Przepisy budowlane  też
nie mówią konkretnie jak ma wyglądać kompostownik wiemy tylko, że powinny się 
znajdować w odpowiedniej odległości od granicy działki. Obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Kłobucku prowadzenie 
kompostownika nie później niż w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia jego 
użytkowania, poprzez złożenie nowej deklaracji. W kwestii częstotliwości odbioru 
odpowiedział, że do tej pory z terenów wiejskich odpady zmieszane były zbierane raz na 
trzy tygodnie obecnie muszą być odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do
października natomiast w okresie od listopada do marca 1 raz na trzy tygodnie. 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy nadal będzie weryfikowany wywóz  nieczystości 
ciekłych z przydomowych oczyszczalni oraz na jakiej podstawie wymagane jest przez 
właścicieli zawaranie umów na wywóz nieczystości ciekłych.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że nadal będą prowadzone
kontrole odbioru nieczystości ciekłych ponadto jak, co roku na koniec  otrzymujemy 
sprawozdanie z PWiK o ilości odebranych ścieków z przydomowych oczyszczalni i 
bezodpływowych zbiorników, więc na tej podstawie wiemy czy właściciele stosują się do 
obowiązujących przepisów prawa. W kwestii umów przyznała, że nie wszyscy wiedzą o 
konieczności zawarcia umowy ponadto zdarzają się przypadki, że za usługę, odbioru 
nieczystości ciekłych nie wystawiana jest faktura wówczas takie osoby są pouczone o 
konieczności zawarcia umowy by móc przedstawić dokument przy kontroli. Konieczność 
zawarcia umowy wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a 
dokładnie z obowiązku właścicieli nieruchomości. 

Radna E. Kotkowska rozumie, że faktura jest wystarczającym dokumentem.



 
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek rozumie, że częstotliwość wywozu w 
gospodarstwach jednorodzinnych określona jest ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.  Zapytał, czy zmniejszenie częstotliwości wywozu niektórych 
frakcji jak (szkło) nie przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów związanych z wywozem 
śmieci. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że ustawodawca mówi, że 
odpady mają być odbierane w taki sposób żeby została zapewniona ciągłość aby odpady 
nie zalegały na terenie nieruchomości. Zaznaczyła, że do tej pory odpady były odbierane 
raz na dwa miesiące obecnie odbiór będzie odbywał się 1 raz na kwartał. 

Radny J. Batóg poinformował, że nie jest za zwiększeniem częstotliwości. Obecnie 
odbiorcy odpadów płacimy od tony, którą odbiorca wywiezie na składowisko, więc 
musimy iść w kierunku ograniczenia ilości odpadów aby mieszkańcy nie płacili bardzo 
dużo za śmieci.

Radny M. Cieśla zapytał, do zbierania  jakiego rodzaju opon obowiązani są właściciele 
nieruchomości.
 
Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że należy pamiętać, że cały
czas mówimy o odpadach komunalnych, więc są to opony od pojadów samochodowych 
lub jednośladowych. 

Radny B. Saran zapytał czy przez firmę odbierającą będą dezyfekowane pojemniki na 
odpady biodegradowalne.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy sami dbają o higienę w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej do odbiorcy odpadów należy dokonanie dezynfekcji pojemnika dwa razy 
w okresie letnim.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 Ad.4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik Wydziału GPN A. Grabowska Graj – poinformowała, ze  dniu 6 września 
2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Celem niniejszej uchwały Rady Miejskiej jest 



dostosowanie miejscowego regulaminu do obowiązujących przepisów. Ustawa t 
wprowadza obowiązkową segregację odpadów, likwiduje możliwość rzadszego 
odbierania odpadów komunalnych i bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w wiejskiej 
części gminy w okresie od kwietnia do października. Obecnie w w/w miesiącach odpady 
zmieszane i bioodpady z zabudowy jednorodzinnej będą odbierane co dwa tygodnie 
z terenu całej gminy. Ustawa wprowadza także możliwość kompostowania bioodpadów 
i zwalnia właściciela z posiadania worka na tą frakcję odpadów. Ustawodawca dopuścił 
ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub 
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłobucku. Projekt uchwały w dniach od 30.01.2020 r 
do 06.02.2020r został poddany konsultacjom społecznym do którego nie wniesiono 
żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji  J. Kulej zapytał, jak został rozwiązany odbiór odpadów 
budowlanych  pochodzących z rozbiórki całego budynku. 

Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że ilość odpadu zebranego przez odbiorcę 
przedkłada się na cenę jaką ponosi mieszkaniec dlatego też staramy się poprzez 
wprowadzone zmian w regulaminie ograniczyć strumień odpadów składowanych 
również na PSZOK nie tylko przez naszych mieszkańców.  W kwestii odbioru odpadów 
pochodzących z rozbiórki budynku odpowiedział, że ten obowiązek spoczywa na firmie 
realizującej rozbiórką budynku, która powinna zebrać gruz do odpowiedniego kontenera i
za jego odbiór zapłać.  Regulamin jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania 
systemu w przyszłości i w najbliższym czasie. Natomiast jeśli wiele zapisów nie zostanie 
uszczelnione w najbliższym czasie będziemy ponosić wysokie koszty związane z 
gospodarką odpadami.

Radny M. Cieśla zapytał , co mają zrobić z oponami właściciele ciągników.
  
Burmistrz J. Zakrzewski zastanawia się czy poprzez wprowadzone BDO firmy 
wulkaniczne wymieniające opony  nie powinny takich opon przejąć od rolnika i ich z 
utylizować. Uważa, że wprowadzenie ograniczenia przyjęcia 4 opon w ciągu roku jest 
wystarczające. Dzisiaj nie mamy wpływu na koszt obieranej tony odpadów ale mamy 
możliwość ograniczenia ilości zbieranych ton, co przedłoży się na cenę ponoszoną przez 
mieszkańca. 

Radny M. Cieśla uzupełnił, że chodzi o maszyny rolnicze. 
 
Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że jeśli prowadzone jest gospodarstwo rolne taka 
opona przez rolnika powinna być dostarczona przez rolnika do zakładu 
wulkanizacyjnego.  



Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski uważa, że sprawa opon powinna być tak rozwiązana 
jak została rozwiązana sprawa zużytych akumulatorów, które muszą zostać złożone w 
miejscu zakupu nowego akumulatora.

Radny T. Koch uzupełnił, że po stronie firmy świadczącej usługi jest zagospodarowanie 
powstałego odpadu. 

Przewodniczący Komisji J. Kulej  uważa, że osoba dokonująca wymiany opon  w 
zakładzie powinna obligatoryjnie być zobowiązania do pozostawienia zużytej opony. 

Radny J. Soluch zapytał, jak została zaplanowana kontrola dostarczanych odpadów na 
PSZOK oraz do kogo należy odbiór napełnionego  big – bag.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że każdy mieszkaniec dostarczający odpady na 
PSZOK będzie  rejestrowany z dowodem. Z uwagi, że nowe przepisy obligują do ważenia 
wszystkich odpadów przywożonych i wywożonych z PSZOK-u dlatego też  każda osoba 
będzie zarejestrowana jakie frakcje odpadów i w jakiej ilości dostarcza na PSZOK.  Przez 
co będzie istniała możliwość skontrolowania danej osoby. Zwrócił uwagę, że rozważana 
jest możliwość monitorowania obiektu  w celu zweryfikowania osób pozostawiających 
odpady pod bramą PSZOK-u.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj w kwestii odbioru big bag odpowiedziała, 
że po dokonanym zgłoszeniu zapełniony big bag odbierany zostanie przez firmę.

Radny J. Soluch zwrócił uwagę na różne godziny otwarcia PSZOK-u. w tygodniu. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski odpowiedział, że godziny otwarcia PSZOK-u 
dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców, gdyż większość mieszkańców korzysta z 
PSZOKU w godzinach popołudniowych. 

Radna B. Ziętal obawia się, że gdy zostanie ograniczona możliwość dostarczania 
odpadów na PSZOK to takie odpady jak opony będą podrzucane do lasów. 

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że to nie przez naszych mieszkańców śmieci są 
porzucane w lasach gdyż  nasi mieszkańcy mają możliwość dostarczenia ich na PSZOK w 
faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Dzisiaj mówimy o odpadach, które powinny 
zostać zutylizowane przez firmy w ramach świadczonej usługi np, (wymiany zużytych 
opon) by ten mieszkaniec nie obciążał kosztami całej gminy. Natomiast osoba wywożąca 
odpady do lasu musi mieć świadomość o zamontowanych w lasach  kamerach i z tego 
tytułu może mieć poważne sankcje. Gmina musi wprowadzić takie uwarunkowania 
prawne, które będą zgodne z ustawą, a jednocześnie będą w jakiś sposób wychodzić na 
przeciw dzisiejszej sytuacji. Przypomniał że wiele odpadów dostarczanych na PSZOK nie 
pochodziło od mieszkańców naszej gminy. 



Radna E. Kotkowska przyznała, że wprowadzenie pewnych regulacji zabezpieczy 
prawidłowe funkcjonowanie PSZOK i ograniczy ogółem wydatki ponoszone na 
gospodarkę śmieciową. Niemniej jednak zastanawia się nad wprowadzenie dodatkowych 
kampanii społecznych, aby wpłynąć jeszcze bardziej na mentalność mieszkańca, że jeśli 
gospodarka śmieciowa nie będzie prowadzona w sposób prawidłowy mieszkańcy z tego 
tytułu będą ponosić większe opłaty. 

Burmistrz J. Zakrzewski uważa, że problem nie leży po stronie naszych mieszkańców lecz
w przypadkach ewidentnego tzw. cwaniactwa. Zwrócił uwagę, że problem jest z utylizacją
odpadów segregowanych.  

Radny T. Koch zwrócił uwagę, że z posiadanej wiedzy wie, że producenci  odprowadzają  
duże opłaty za zagospodarowanie opakowań swoich produktów. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Kierownik Wydziału GPN A. Grabowska Graj przypomniała, że z dniem 29 listopada 
2019 r. odstąpiono od umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych zawartej z firmą PZOM Strach. Z uwagi na konieczność 
zachowania ciągłości odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców koniecznym
było przeprowadzenie przetargu, w wyniku którego usługę świadczy firma EKO System 
Bis, która była jedynym oferentem w prowadzonym postępowaniu. W dniu 26.02.2020r. 
miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kłobuck. Jedynym oferentem ponownie 
była firma Eko System Bis. Z uwagi, że Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadzono 
szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wymuszając konieczność  m.in zmiany sposobu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy ze stawki ryczałtowej (od osoby) na stawkę za 1 tonę 
odpadów. W związku z powyższym postępowania przetargowe prowadzone były 
w oparciu o nowe przepisy. Przez Wykonawcę zaoferowane zostało wykonanie usługi 
w cenie przekraczającej dotychczasowe wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. Ponadto zgodnie z art. 6k  ust. 4a 
u.c.p.g.  rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Obowiązek 
podjęcia takiej uchwały przez radę gminy ma charakter obligatoryjny. Ponadto, jako 



obowiązkowy sposób zbiórki odpadów komunalnych ustanowiono zbieranie odpadów 
w sposób selektywny. Mając powyższe na uwadze konieczna jest zmian stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Biorąc powyższe pod uwagę oraz 
przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2020r.  
proponuje się nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 
wynosić będą:
1) 33 zł miesięcznie od mieszkańca (tzw. stawka podstawowa) – w przypadku, gdy 
odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości 
wielolokalowej oraz właścicieli nieruchomości jednorodzinnych nie kompostujących 
bioodpadów w kompostownikach przydomowych,
2) 31 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku, gdy odpady będą zbierane i odbierane 
w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Zgodnie z art. 6k ust. 3 u.c.p.g., rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej 
niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez 
radę gminy. Proponuje się określenie tej stawki w wysokości  dwukrotności stawki 
podstawowej;
Kalkulując wysokość stawki opłaty wzięto pod uwagę następujące szacunkowe dane:
1) liczba mieszkańców z dotychczas składanych deklaracji – 17507 osób;
2) koszt funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Kłobuck w 2020r. w kwocie 5.940.821,91 zł, tj.:
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 
5.386.390,44 zł;
- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK: 227.169,40 zł;
- Pozostałe koszty: 327.262,07 zł;
Ustalone w niniejszej uchwale stawki pozwolą na zbilansowanie się systemu, gdzie roczne
koszty nie będą przekraczać wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, a tym samym Gmina Kłobuck
nie będzie dopłacać do funkcjonowania tego systemu.
Podjęte przez Gminę działania i inicjatywy o charakterze planistycznym, projektowym 
i edukacyjnym poskutkowały prawidłowym wdrożeniem oraz realizacją zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami. Skutkiem ich jest między innymi osiągnięcie przez Gminę 
wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jak również poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zmiany w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nałożyły na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów
oraz przejęcie odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców poszczególnych nieruchomości 
za system gospodarki odpadami komunalnymi. Podwyższenie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi winno zapewnić zbilansowanie systemu 



gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z zapisem art. 6r ust. 2 u.c.p.g. 
obejmuje koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Źródłem finansowania jest opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Radny B. Saran zapytał, o konsekwencje nie przyjęcia zaproponowanej stawki w 
przetargu.

Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że  system musi się bilansować gmina nie ma 
prawa dokładać do systemu środków pochodzących z budżetu gminy.  Mieszkańcy muszą
mieć świadomość, że od grudnia 2019 r obowiązuje nowy duży wyższy kontrakt od 
poprzedniego, a mimo to stawki nie zostały podwyższone gdyż z decyzją o ich 
podwyższeniu czekaliśmy do czasu poznania wyników przetargu całorocznego. Ponadto 
na dużo większą cenę miał składnik, drożejącej  od 1 kwietnia ceny  średnio  o 120.00zł 
każdej frakcji od tony na instalacjach w Konopiskach i Sobuczynie. Dzisiaj mamy 
największą cenę w powiecie kłobuckim ale to też będzie chwilowe gdyż w dniu 
dzisiejszym jest otwarcie ofert w Gminie Miedźno i na pewno nie będzie miała od nas 
niższej ceny od tony. Zaznaczył, że w naszych kalkulacjach zlikwidowana została ulga 
Kart Dużej Rodziny.  Przypomniał, że dawnej ceny były niższe gdyż firmy odbierające 
odpady zarabiały na odpadach segregowanych takch jak np.( plastik, szkło ) a dzisiaj za 
składowanie tych odpadów gmina musi płacić ponadto w koszt systemu będzie 
zachodziła konieczność wliczenia kosztu zakupu pojemników. Dlatego będzie zachodziła 
konieczność zmniejszenia ilości produkowanych odpadów.  Zaznaczył, że na dzień 
dzisiejszy w gminie Kłobuck nie został jeszcze rozstrzygnięty przetarg, gdyż nadal 
czekamy jakie ceny będą w innych gminach. Zaznaczył, że do pięciu przetargów 
przystąpiła jedna i ta sama firma czyli brak jest jakiejkolwiek konkurencji, więc musimy 
mieć wiedzę czy to była cena rynkowa.  Niemniej jednak nie możemy pozostawić 
gospodarki śmieciowej bez rozstrzygnięcia przetargu tym bardziej, że skończyła się już 
obowiązująca umowa i jesteśmy na miesięcznym aneksie podpisanym z tą samą firmą. 
Uważa, że dzisiaj musimy rozwiązać istniejący problem dlatego też  w tym celu zostaje 
zmieniony regulamin licząc, że zostanie zmniejszona ilość ton wywożonych frakcji przez, 
co zostanie zmniejszony koszt wywozu.

Radny M. Wojtysek poprosił o podanie jakie czynniki wpływają na cenę składową w 
wysokości 33,00zł oraz więcej informacji dotyczącej zakupionych przez gminę koszy. 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że gdyby zostały ujęte wszystkie koszty cena 
byłaby dużo wyższa. Dzisiaj musimy tak zbilansować system aby została pokryta strata 
związana z  z tym (czwarty miesiąc płacimy więcej przedsiębiorcy nie podnosząc ceny)  
oraz kosztem na zakup koszy ( ponad pół miliona złotych).  Na wysokość stawki ma cena 
od tony odbioru odpadów wynikająca z przetargu, ilość odpadów razy ilość 



mieszkańców.  
Skarbnik K. Jagusiak zwróciła uwagę, ze stawka 33,00 zł nie stanowi nadwyżki w 
systemie, ponieważ musimy mieć na uwadze, że obowiązująca przez  cztery miesiące 
stawka w wysokości 13, 50 z ł generowała straty.  Cały system roku 2019 zamknął  się ze 
stratą  277 tyś . W celu obniżenia kosztów systemu w kalkulacji stawki strata została 
rozłożona na 32 miesiące czyli strata roku ubiegłego nie została wliczona w całości 
przychodach  roku 2020 z uwagi, że ta stawka jest dość wysoka. Na wysokość 
zaproponowanej stawki w wysokości 33.00zł mają wpływ osobne są wyniki przetargu na 
odbiór z PSZOKU kwota 230.000,00zł i poniesione koszty  od kwietnia do grudnia kwota  
około 5.400.000,00zł. Do kosztów administracyjnych w wysokości 230 zł rocznie wliczone 
zostały koszty  egzekucji oraz  koszty związane z zatrudnieniem pracowników (płace są 
na niewiele wyższym poziomie niż płaca minimalna), koszty uszkodzonych pojemników 
w wysokości 14.000,00zł i drobne koszty w wysokości  5.000,00zł.  Zaznaczyła, że przy 
kalkulacji kosztów zostało uwzględnione zmniejszenie ilości odpadów składowanych na 
PSZOK- u poprzez przyjęcie nowego regulaminu oraz zwiększenie z 95 do 98 ściągalności 
opłaty. Niemniej jednak nie wie czy starania pójdą w kierunku rozłożenia kosztów poboru
opłaty na wszystkich mieszkańców. Proponowana stawka w założeniach ma już bardzo 
optymistyczne kształty, Uśredniając stawkę za cały rok po przeliczeniu przez trzy 
miesiące stawki 13,50 i 33,00 zł do końca roku to stawka wynosi 28,00zł 
 
Radny M. Wojtysek zapytał, na ile miesięcy został rozłożony koszt zakupu koszy oraz ilu 
jest mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że rozłożony został na 32 miesiące. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj w kwestii Karty Dużej Rodziny 
odpowiedział, że na dzień dzisiejszy na 17.500 tyś osób zarejestrowanych w systemie 2.074
osób posiada Kartę Dużej Rodziny.

Radny T. Wałęga zapytał, czy została przeprowadzona analiza kosztów jednostkowych  z 
chwilą nie podjęcia uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Radny J. Soluch zwrócił uwagę, że zaproponowana bonifikata 50% przy stawce 13,50 zł 
była wysoka, więc całkowita rezygnacja z ulgi przy stawce 33,00 zł była odczuwalna dla 
rodzin wielodzietnych. Uważa, że należy tylko obniżyć procet udzielanej ulgi do 20%. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że Karta Dużej Rodziny jest
wyrabiana tylko dla tej ulgi, która w praktyczny sposób pomagała i promowała rodziny 
wielodzietne.  Uważa, że zaproponowana 20% ulga przy stawce 33.00zł  jest ulgą 
wyważoną, która zachowuje dotychczasową  stawkę kwotową udzielanej ulgi, która w  
jakiś sposób będzie wychodzi na przeciw 2.074 osobom posiadającym  Kartę Dużej 
Rodziny.  Ma świadomość, że zaistniała sytuacja dotknie najbardziej rodziny uboższe, 



gdyż  nie wszyscy są posiadaczami Karty Dużej Rodziny ale jako Burmistrz ma prawo do 
umorzenia takiego podatku w uzasadnionych przypadkach.  

Skarbnik K. Jagusiak uważa, że będzie zachodziła konieczność wyważenia czy przyznanie
dalszej ulgi wynikającej z Karty Dużej Rodziny jest na tyle istotne by obciążyć 
pozostałymi kosztami mieszkańców. Natomiast aby została zachowana dotychczasowa 
50%  ulga stawka musiałaby wzrosnąć dodatkowo o 2,40zł do wysokości 35.50zł., 
co skutkuje ujemnym wyniekiem na koniec roku. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek uważa, że 7 osobowa rodzina będzie miesięcznie, 
płaciła za śmieci 240,00zł dlatego pozostawienie 20% ulgi wynikającej z Karty Dużej 
Rodziny przyczyni się do zmniejszenia wydatków ponoszonych miesięcznie w tych 
rodzinach.  

Radna E. Kotkowska przypomniał, że od ubiegłego roku z Karty Dużej Rodziny mogą 
skorzystać rodzice, którzy już wychowali 3 dzieci, więc koszt  jednostkowy na pewno 
wzrośnie. Karta Dużej Rodziny nie określa statusu danej rodziny. Trzeba będzie spojrzeć 
indywidualnie na osobę w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego też szczególne znaczenie 
powinno mieć indywidualne podejście Burmistrza w sprawie umorzenia czy rozłożenia 
na raty podatku. 

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował o możliwości rozważenia wprowadzenia 20% ulgi 
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny czy całkowitego zniesienia ulgi i obniżenia dla 
wszystkich mieszkańców stawki 33,00zł o 1,00zł. do wysokości 32.00zł. 

Skarbnik K. Jagusiak zwróciła uwagę, że zaproponowana stawka jest stawką optymalnie 
kosztową. Z uwagi na ustawowy obowiązek burmistrz nie mamy możliwości 
zaproponowania w materiałach sesyjnych straty.

Burmistrz J. Zakrzewski zwrócił uwagę, że nie może zaproponować stawki, która jest nie  
kosztowa, Natomiast jeśli Rada nie zgodzi się na przyjęcie proponowanej stawki koszt 
może zostać pokryty z budżetu.  

Radny T. Koch zapytał, czy w trakcie ogłoszenia postępowania zwróciliśmy się do 
wszystkich wykonawców chociażby z zaproszeniem do uczestnictwa w postępowaniu 
abyśmy mieli argument, że z naszej strony zostało zrobione wszystko oraz czy były 
rozważane inne możliwości  naliczania stawki np. ( od posesji) i czy przewidujemy 
ważenie odpadów by móc kontrolować poprzez ważenie wjeżdżające i wyjeżdżające 
samochody. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że przetarg został ogłoszony w systemie 
elektronicznym. Warunki zaproponowane w przetargu były do spełnienia przez wszystkie
firmy, a mimo to największa firma, która mogła stanowić konkurencję nie przystąpiła do 
przetargu. W odniesieniu do ważenie odpowiedział, że system ważenia śmieci 



wywożonych jest uszczelniony  jest na bieżąco kontrolowany przez pracowników. 
Zostanie zakupiona waga na PSZOK aby również istniała możliwość sprawdzenia czy 
zmiana regulaminu spowodowała zmniejszenie wywożonego tonażu odpadów. 

Radna B. Ziętal zaproponowała rozważenie możliwości obniżenia stawki o 1,00zł dla 
wszystkich mieszkańców gdyż burmistrz ma prawo do udzielenia ulgi lub umorzenia  
opłaty dla rodzin będących w trudnej sytuacji. 

Radna E. Kotkowska zapytała, czy został rozstrzygnięty przetarg na odbiór nieczystości z 
OSiR. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że do przetargu przystąpiły trzy firmy udało się 
od pierwotnej ceny na całym kontrakcie zejść o 20.000,00zł. 

Skarbnik K. Jagusiak przytoczyła udzieloną odpowiedź RIO do jednej z Rad Gminy. 
"Rada Gminy podejmując uchwałę w przedmiocie stawek  powinna dokonać rzetelnej i 
wnikliwej kalkulacji wysokości stawki tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywisty 
koszt funkcjonowania systemu i nie kumulowały dodatkowych zysków". Analizując 
przedmiotową sytuacje  trzeba mieć na uwadze treść przepisu zgodnie z którym 
utrzymanie czystości jest zadaniem własnym gminy. Natomiast w wyniku różnych 
okoliczności  może zdarzyć się sytuacja (nie pożądana z ekonomicznego punktu widzenia)
związana z występowaniem niedoboru środków pochodzących z opłat. Wówczas 
powstała różnica powinna zostać pokryta z budżetu gminy. Rada powinna mieć na 
uwadze to, że obniżając stawkę  lub przyznając ulgę wynikającą z Kartę Dużej Rodziny  
plus stratę z nowego roku będzie wliczyć do stawki nowego roku.  
Zwróciła uwagę, że jeśli będzie jeszcze większa strata to jaka będzie wysoka musiał być 
ustalona stawka na rok przyszły. 

Przewodniczący Komisji J. Kulej złożył wniosek formalny o wprowadzenie ulgi dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Radna E. Kotkowska zgłosiła wniosek formalny o obniżenie proponowanej opłaty stawki 
podstawowej do 32,00 zł, i z 20% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Radny M. Wojtysek jaki będzie skutek finansowy po obniżeniu stawki do 32,00zł  i z 20%  
ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że  sama obniżka o 1,00zł za miesiące od kwietnia do
grudnia stanowi kwotę około 160.000,00zł plus  20% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny kwota około 140.000,00zł ogółem będzie 300.000,00zł 

Radna E. Kotkowska wycofała wniosek  o obniżenie proponowanej opłaty stawki 
podstawowej do 32,00 zł, i z 20% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Zgłosiła wniosek o obniżenie proponowanej opłaty stawki podstawowej do 32,00 zł, i z 



10% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
/Za głosowała 1 osoba, głosów przeciwnych nie było, 4 osoby wstrzymały się od głosu/.
Wniosek został przyjęty 
 
Radny M. Cieśla zgłosił wniosek o obniżenie proponowanej stawki do 30,00 zł w 
przypadku gdy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych. 
/Za głosowało 2 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoba wstrzymała się od głosu/. 
Wniosek został przyjęty 

Komisja poparła wnioski zgłoszone na Komisji Budżetu i Finansów przez Radną E. 
Kotkowską i Radnego M. Cieślę
Komisja  głosowała za wprowadzeniem do projektu uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty w wysokości 32,00zł tzw. stawki podstawowej i 10% ulgą dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz 30,00zł  przypadku gdy odpady będą zbierane i 
odbierane w sposób slektywny od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych. 
 / za głosowało 3  radnych,  głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Ad. 6. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj poinformowała, że  celem niniejszej 
uchwały jest dostosowanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 6k ust 4 ustawy 
Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z gospodarstw domowych. Do obliczenia wysokości opłaty konieczna jest 
informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. W projekcie uchwały zostały 
dodatkowo określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, co wcześniej zawierała odrębna uchwała.
Na podstawie znowelizowanej ustawy Rada jest obowiązana dostosować uchwały 
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zmianą 
wysokości ulgi wynikającej z Karty Dużej Rodziny. 



Ad.  7. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr156/XIX/2016 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują rodziny wielodzietne.

Kierownik Wydziału GPN A. Grabowska Graj poinformowała, że zwolnienie z części 
opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na               
których zamieszkują rodziny wielodzietne uregulowane zostało w uchwale  Nr  
156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016r zgodnie z którą wynosi 
ono 50% miesięcznych stawek opłat określonych w uchwale w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. Biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami w 2020r. zaproponowano nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które przewidują zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym.  W obliczeniu w/w stawek 
nie przewidziano zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny  wielodzietne z uwagi na 
dużą liczbę obecnie korzystających z przedmiotowej ulgi (2074 osoby), co bezpośrednio 
przekładałoby się na podwyższenie opłaty dla pozostałych mieszkańców Gminy.  
Proponowane  stawki zapewnią zbilansowanie systemu gospodarki odpadami. Mając 
powyższe  na uwadze  proponuje się uchylenie uchwały w sprawie zwolnienia  z części 
opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na  
których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów M. Wojtysek rozumie, że  projekt uchwały 
w dotychczasowej wersji jest nie aktualny z uwagi  na zgłoszone propozycje zmiany 
stawki musi zostać przygotowany nowy projekt uchwały zmieniający stawkę 
dofinansowania dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. 

Komisja nie wypracowała opinii do projektu uchwały jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały
 / za głosowało 0  radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu/ 

Ad. 8. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat 
części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne 
użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz 
dotychczasowych najemców.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska  poinformowała, że niniejszy projekt uchwały 



dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  na rzecz dotychczasowych
najemców pomieszczeń użytkowych położonych w Kłobucku przy ul. Targowej 1, 
stanowiącego część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 4438/58
1) pomieszczenia użytkowego o powierzchni 50 m2 – dobudowana kondygnacja do 
budynku MOK przeznaczona na działalność handlowo-usługową. Poprzednia umowa 
zawarta była na okres 3 lat ze stawką czynszu miesięcznego 47,00 zł za m². Nieruchomość 
została umieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia podanym 
do publicznej wiadomości w dniu 03.02.2020 r.
2) pomieszczenia użytkowego o powierzchni 18 m2 znajdujące się w piwnicy budynku 
MOK z przeznaczeniem na próby zespołu muzycznego. Poprzednia umowa zawarta była 
na okres 3 lat ze stawką czynszu miesięcznego 18,00 zł za m². Nieruchomość została 
umieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia podanym do 
publicznej wiadomości w dniu 03.02.2020 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 9. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku".

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski poinformował, że Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 122 z późn. zm.) zobowiązują rady gmin
do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wobec powyższego 
przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku". Treść programu zgodnie 
z wymogami obowiązujących przepisów została pozytywnie zaopiniowana przez  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce Oddział w Częstochowie, zarządy obwodów łowieckich działających na obszarze
gminy Kłobuck, oraz Komendę Powiatową Policji i Państwową Straż Pożarną w Kłobucku.
Zaznaczył, że treść programu stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad.10. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Kierownik Wydzialu GPN A. Jagielska poinformowała, że z wnioskiem w dniu 10.02.2020
r. o sprzedaż wystąpił obecny użytkownik wieczysty  nieruchomości  gruntowej oz. nr 
767/3 o pow. 0,1744 ha  położonej w miejscowości Libidza przy ul. Olszyńskiego. Prawo 
użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 767/3 zostało 
ustanowione  w 1996 r. na 99 lat,  na rzecz osoby fizycznej. Według obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  uchwalonego uchwałą nr 



83/VII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. działka położona jest na 
terenie przewidzianym  zabudową mieszkaniową (symbol 1MN). Obecnie użytkownik 
wieczysty wnosi opłatę roczną za w/w grunt w wysokości 2.340,00 zł.
W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Miejską na zbycie nieruchomości zostanie 
sporządzony operat szacunkowy określający  dwie wartości tj. aktualną wartość prawa 
własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego. Na poczet ceny nabycia 
nieruchomości zostanie nabywcy zaliczona wartość prawa użytkowania wieczystego. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

 10. Sprawy różne. 

 - rozpatrzenie wniosku dotyczącego montażu lustra drogowego w obrębie skrzyżowania  dróg 
   publicznych: ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w miejscowości Łobodno. 

Dyrektor ZDiGK K. Chamarowski poinformował, że z wnioskiem  o zamontowanie lustra
na skrzyżowaniu ulic Nadrzecznej, Polnej i Białej Okszy wystąpiła Sołtys Sołectwa 
Łobodno. Uzasadniając, że jego montaż wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i 
widoczności dla osób jadących od ulicy Polnej w kierunku Białej Okszy obecnie 
utrudnioną przez istniejącą zabudowę mieszkaniową.

Burmistrz J. Zakrzewski przypomniał, że przed zamontowaniem lustra będzie musiał być 
opracowany projekt zmiany organizacji ruchu. 

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na montaż lustra. 
 
 - rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Kłobuck nieruchomości ozn. 
    Nr 163/16  o pow. 0,0098ha, położonej w Białej Dolnej.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że z wnioskiem o wykup 
nieruchomości ozn. nr 163/16 o pow. 0,0098 ha położonej w Białej przy ul. Północnej z 
propozycją przeznaczenia pod poszerzenie drogi wewnętrznej wystąpiła jej 
dotychczasowa właścicielka. Uzupełniła, że przedmiotowy grunt położony jest wzdłuż 
drogi ozn. ewid. nr 208/2 ( zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą z 2009r ) o nr 
Przedmiotowa działka decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13.12.2019r stała się własnością 
Gminy Kłobuck. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonego w 2019r działka nr 163/16 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ( 3MN), która posiada szerokość około 2,90 m i służy jako dojazd do 
posesji wnioskodawczyni. Zaznaczyła, że na ten cel nie zostały zabezpieczone środki w 
tegorocznym budżecie gminy. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek z ewentualną dalszą perspektywą realizacji.



  - rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości ozn. Nr 99/3 i nr 99/4 o nabycie działki
    Nr 479/3 o pow. 0,0030 ha położonej w miejscowości Rybno.

Kierownik Wydziału GPN A. Jagielska poinformowała, że z wnioskiem o nabycie działki 
nr 479/3 o pow. 0,0030 ha położonej w miejscowości Rybno wystąpił właściciel  
nieruchomości ozn. Nr 99/3 i nr 99/4 . Gmina Kłobuck stała się właścicielem nieruchomości
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wydanej w dniu 21.09.2019r. Dla działki nr 
479/3 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck, 
a według ustaleń studium teren działki przeznaczony jest pod drogę publiczną klasy 
lokalnej o symbolu KDL. Przedmiotowy teren położony jest wzdłuż drogi gminnej, 
użytkowanej obecnie przez właściciela nieruchomości sąsiedniej na podstawie umowy 
dzierżawy. Szerokość drogi na odcinku granicznym z w/w działką wynosi od 11,50 m do 
12,00 m. Propozycja sprzedaży w/w nieruchomości z gminnego zasobu została 
pozytywnie zaopiniowania przez Radę Sołecką Rybno.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący J. Kulej o godz.12:30
zamknął  posiedzenie komisji.

Protokołowała M. Wrona
Przewodniczył J. Kulej 

Uwaga : Zgodnie  z  § 45  ust. 2  Statutu Gminy Kłobuck  projekt  protokołu  wymaga przyjęcia na 
najbliższym posiedzeniu Komisji.


