
 
PROTOKÓŁ  NR  XIX/2020 

 
z   XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim   odbytej  w dniu  24 stycznia  2020 r. w saIi narad 
Urzędu Miejskiego w  Lewinie Brzeskim. 
         
        Otwierając o godzinie 8:05  obrady XIX sesji  Rady Miejskiej Przewodniczący  Rady Miejskiej 
Waldemar Włodek   powitał : 

 Burmistrza Artura Kotarę ;  

 Zastępcę Burmistrza Dariusza Struskiego; 

 Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską; 

 Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą; 

 Kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 Radnych; 
 
Do pkt 2 (08:05) 
Przechodząc do dalszej części obrad Przewodniczący Rady Waldemar Włodek stwierdził, że sesja  
jest  prawomocna, zwołana  została  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy o samorządzie gminnym na 
wniosek Burmistrza  Lewina Brzeskiego z dnia 20  stycznia 2020r.  
Wniosek stanowi załącznik  Nr 1 do protokołu. 
Na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy    12     radnych, co wobec  składu  Rady wynoszą-
cego  15 radnych  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał.                                                    
 
Nieobecni   -   Ilona Gwizdak, Jacek Kieroński, Dariusz Zięba               
 
Listy obecności  radnych stanowi załącznik  Nr  2 i 3 do niniejszego protokołu. 
 
Z uwagi na nieobecność sekretarza obrad radnej Ilony Gwizdak, na sekretarza obrad poprzez akla-
mację, wybrano radnego Leszka Fornala, który wyraził zgodę. 
 
Do pkt 3 (8:07) 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek przedłożony przez Burmistrza 
Lewina Brzeskiego z dnia 23 stycznia 2020r. o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w lewinie Brzeskim z dnia 10 
stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionego wniosku. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła zgłoszony wniosek. 
 
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian w związku z przyjętym wnioskiem przedstawia się 
następująco : 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad sesji. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

1) w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
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2) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego; 

3) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin 
Brzeski dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki; 

4) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich; 

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brze-
skiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału 
zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu 
w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim; 

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brze-
skiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. 
ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu; 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2020 rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 
10 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

6. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty. 
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Do pkt   4 (8:11) 

Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski: 
 
Paulina Kamińska wnosi o: 
-uporządkowanie ul. Barona w Łosiowie, 
- naprawę niedziałającej latarni na ul. J. Barona w Łosiowie przy bloku Nr 26-28. 
 
Robert Laszuk wnosi o: 
- zamontowania dwóch- trzech ławek w ciągu alejki spacerowej zlokalizowanej na koronie wału 
przeciwpowodziowego, wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka w Lewinie Brzeskim oraz przejęcia na mienie 
gminne niezagospodarowanych terenów od KOWR usytuowanych w kwartale ulic Piasta Kołodzieja 
i Rolna. 
  
Do pkt  5 

Przystąpiono do podjęcia uchwał: 
 
ppkt  1 (08:15)    

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwe-
stycji z zakresu budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Lewin Brzeski; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informu-
jąc, że w br. Gmina Lewin Brzeski wspólnie z UWK Hydro-Lew sp. z o.o. zakończyła realizację inwe-
stycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski 
„osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina”. Wskutek realizacji inwestycji wyko-
nano sieć grawitacyjną, tłoczną wraz z przepompowniami oraz około 340 sztuk nowych przyłączy do 
nieruchomości objętych projektem. Przyłącza zostały wykonane na odcinkach od sieci do granicy 
nieruchomości odbiorcy lub do pierwszej studzienki zlokalizowanej na terenie nieruchomości od-
biorcy. Pozostałą część przyłącza, na nieruchomości odbiorcy, każdy z właścicieli jest zobowiązanych 
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wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Faktem jest, iż część z przyłączy, których ilość 
oszacowano na 20 sztuk, pozostała do wykonania, będzie miała długość powyżej 25mb. Koszty wy-
konania tak długich przyłączy są znaczne, stąd proponuje się udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji dla właścicieli nieruchomości, którzy na swoich posesjach muszą wykonać przyłącze o długo-
ści powyżej 25mb. Pomoc będzie udzielana wyłącznie na odcinek przyłącza począwszy od 25mb 
wzwyż. Szacunkowy sumaryczny koszt udzielenia w/w pomocy finansowej to 20.000,00zł. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –  12  głs. „za”  podjęła uchwałę Nr  XIX/140/2020  w 
powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 6 do  protokołu. 
Wykaz głosowań stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
ppkt  2  (8:16)   

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego; 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1815) weszły w 
życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie 
maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruk-
tury telekomunikacyjnej, która to nie może przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa dro-
gowego. Poprzednia stawka wynosiła odpowiednio 2 zł przy zajęciu jezdni do 20% szerokości, 3 zł 
przy zajęciu od 20% do 50 % szerokości jezdni oraz 8 zł przy zajęciu jezdni powyżej  0%. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   12   głs. „za” podjęła uchwałę Nr  XIX/141/2020  w 
powyższej sprawie . 
 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 9 do  protokołu. 
 
ppkt  3  (8:18)  
 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brze-
ski dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki;  
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
Autopoprawka stanowi załącznik Nr 11 do protokołu 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
Projekt zmiany mpzp został sporządzony na podstawie delegacji zawartej w uchwale Nr VII/51/2019 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXIII/173/2008 dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki w Lewinie 
Brzeskim. Przy opracowaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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uwzględniono zapisy art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar 
objęty projektem zmiany mpzp zlokalizowany jest w granicach miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 z dnia 14 lipca 
2008r. i przeznaczony jest pod funkcję 1MN, 2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
pod KDD – teren komunikacji drogowej – ulica klasy dojazdowej w ciągach dróg gminnych. Teren 
ten w przeważającej części nie jest zabudowany (1 budynek gospodarczy). W wyniku realizacji pro-
jektowanego planu nastąpią zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym polegające między innymi 
na: 
·zmianie powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych, 
·zmianie wewnętrznego układu komunikacyjnego, 
·zmianie gabarytów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
Zatem celem opracowania planu jest stworzenie regulacji prawnych dla zmiany w zakresie zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast przeznaczenie podstawowe terenu pozostaje ta-
kie same jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwier-
dzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008. Plan obejmuje nieruchomości stanowiące własność osoby fi-
zycznej o łącznej powierzchni 3,2036 ha. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski obszar ten przewidziany jest pod obszary za-
budowy ekstensywnej (ME). Rozwiązania przestrzenne zaproponowane w planie uwzględniają wy-
magania ładu przestrzennego poprzez m.in. ustalenie takich zasad zabudowy, które umożliwią 
zmianę wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz podział działek na działki o mniejszej po-
wierzchni. Obszar planu usytuowany jest pomiędzy ulicą Wiśniową a ulicą Kościuszki na terenie w 
przeważającej części niezabudowanym (1 budynek gospodarczy), gdzie wystąpi konieczność rozbu-
dowy sieci infrastruktury technicznej. Na obszarze planu oraz w zasięgu jego oddziaływań nie stwier-
dzono występowania form ochrony przyrody. Ze względu na niewielką modyfikację przyjętego już 
dokumentu, która polega na utrzymaniu obowiązującej funkcji, tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wprowadzeniu do projektu dokumentu zapisów szczegółowych dot. m.in. 
zmiany wewnętrznego układu komunikacyjnego, zmiany powierzchni nowo wydzielanych działek 
budowlanych oraz gabarytów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, należy stwierdzić, iż plan 
nie wpłynie w istotny sposób negatywnie na cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mię-
dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, gdyż obszar miasta Lewin Brzeski w granicach planu 
położony jest peryferyjnie w stosunku do obszarów mających znaczenie międzynarodowe i krajowe 
w ochronie środowiska. W planie przyjęto ustalenia korzystnie wpływające na stan środowiska przy-
rodniczego  związane z organizacją infrastruktury technicznej. Grunty objęte planem stanowią 
grunty klasy RIIIa zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Lewin brzeski, a zatem nie 
wymagające zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Ustalenia planu nie 
są sprzeczne z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa oraz z wymaganiami ochrony zdro-
wia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potrzeby osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione 
poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w 
kartę parkingową. W związku z powyższym, stwierdza się, iż w przedmiotowym projekcie planu 
wprowadzono rozwiązania uwzględniające wszelkie wymagania planowania przestrzennego, w tym 
ładu przestrzennego, ochrony zdrowia, walory architektoniczne, prawo własności, potrzeby w za-
kresie rozwoju infrastruktury, a także aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W pracach 
na projektem planu został również zapewniony udział społeczeństwa, jak i jawność i przejrzystość 
procedury planistycznej na każdym etapie planu, także przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej: w szczególności umieszczenie w prasie lokalnej, na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu a także o wyłożeniu planu do publicznego wglądu oraz zapewnienie możliwości 
dostępu do informacji publicznej o planie miejscowym od etapu przystąpienia do planu do jego 
uchwalenia, także w formie elektronicznej. Szacuje się, że realizacja ustaleń planu będzie generować 
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wpływ z podatków od nieruchomości, a które to uzależnione będą od faktycznego zabudowania 
terenu objętego planem. Niniejszy plan będzie generować wydatki gminy związane z wykonaniem 
infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należące do jej za-
dań własnych. Ocena aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego została przyjęta przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim dnia 29 listopada 2016r. uchwałą Nr 
XXV/252/2016. Z oceny tej wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Le-
win Brzeski uchwalony uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 
2008 jest częściowo niezgodny z obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do terenu objętego ni-
niejszym planem, plan z 2008r. nie określa wymaganych wskaźników zagospodarowania terenu i 
wskaźników dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. W związku z powyższym w niniejszym 
planie ustalono obowiązujące w tym zakresie wskaźniki oraz wymagania stosownie do aktualnie ob-
owiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XIX/142/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 12 do  protokołu. 
 
ppkt  4  (8:21)  
 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lewin Brzeski dla terenu zlokalizowanego przy ul. Powstańców Śląskich;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Burmistrz Lewina Brzeskiego informując, że niniejsza 
uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury zmierzającej do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w granicach działek nr 205/60, 
205/68, 205/63, 205/66 i 205/65 w Lewinie Brzeskim przy ul. Powstańców Śląskich. 
Powyższa zmiana spowoduję przeznaczenie terenów pod funkcję przemysłu i usług. 
 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr  XIX/143/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 14 do  protokołu. 
 
ppkt  5 (8:25)  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wy-
działu Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewi-
nie Brzeskim;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawia się następująco: 
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W związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą § 5 który w pierwotnej 
wersji brzmiał „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” należało zmienić go na „§ 5. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.”. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nazwy Wydziału Komunikacji i Drogownic-
twa Starostwa Powiatowego, a mianowicie co Wydział Komunikacji ma wspólnego z drogownic-
twem. 
 
Burmistrz poinformował, że część zadań, którymi zajmuje się wydział komunikacji są to zadania Sta-
rosty Brzeskiego m. in. zadania z wydawaniem zgód na znaki drogowe. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy przypadek parkowania przy Przedszkolu Nr2 w 
Lewinie Brzeskim w sprawie, której interpelował nie jednokrotnie, czy Wydział jest za to odpowie-
dzialny. 
 
Burmistrz poinformował, że wydział nie zajmuje się takimi sprawami, ponieważ Starostwo Powia-
towe posiada Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i w tej komisji Jest naczelnik wydziału Ko-
munikacji oraz pracownik, którzy mają kompetencje w tej kwestii. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –   jednogłośnie 12   głs. „za”  podjęła uchwałę  
Nr XIX/144/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 16 do  protokołu. 
 
ppkt  6  (8:27) 
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu 
z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Staro-
stwa Powiatowego w Brzegu;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Barbara Gminy informując, że w 
związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą § 5 który w pierwotnej wersji 
brzmiał „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” należało zmienić go na „§ 5. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020r.”. 

 
Zapytań i uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek odczytał  projekt uchwały i poddał pod głosowanie 
imienne. 
 
Rada Miejska w obecności    12  radnych  –  11   głs. „za” przy 1 głs „wstrzymującym się” podjęła 
uchwałę  Nr  XIX/145/2020  w powyższej sprawie . 
Uchwała  stanowi załącznik  Nr 18 do  protokołu. 
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ppkt  7 (8:39) 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2020 rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 
stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;  
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do protokołu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału  Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan informując, że w związku z orzecznictwem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz zmianami obowiązujących aktualnie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (t.j,. Dz. U. z 2019r. poz. 506) wynikającymi z ustawy o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 
19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), dotyczącymi zmiany treści zapisu art. 6j ust. 3b: „W 
przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wy-
korzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 
rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe.” na brzmienie: 
 
„W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe.” należy dostosować zapis uchwały dotyczący ustalenia stawek opłat na nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrea-
cyjno-wypoczynkowe do obowiązujących przepisów. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że bardzo dużo uchwał związanych z tematyką odpadów jest 
unieważniane  stąd też wychodząc naprzeciw zaproponowano zmianę uchwały i dostosowania jej 
do obowiązujących przepisów. 
 
Zapytania i uwagi: 
 
Radny Robert Laszuk poinformował,  iż Rada Miejska przyjęła opłatę za jeden domek letniskowy lub 
inna nieruchomość a teraz jest mowa nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno- wypoczyn-
kowe i w przypadku gdyby na jednej działce znajdowało się 5 lub więcej domków to ile wynosiła by 
opłata zgodnie z tą uchwałą. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że opłata jest za nieruchomość, czyli bez względu na ilość 
domków na działce opłata jest taka sama. 
 
Radny Robert Laszuk podzielił się opinią i zwrócił się z zapytaniem, gdzie są podstawowe zasady 
sprawiedliwości społecznej, gdyż w Polsce są takie miejsca gdzie działka rekreacyjna ma powierzch-
nię nawet 20 ha i na takiej działce może znajdować się wiele domków rekreacyjnych i w sezonie są 
to tony odpadów. Radny poinformował, że kwota 169 zł opłaty rocznej jest zbyt małą kwotą, aby 
ktokolwiek mógł wywieść odpady, a z tego co jest wiadome niektórzy mieszkają cały rok w takich 
domkach i odpady są wywożone regularnie co tydzień. 
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Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że w uzasadnieniu jest umieszczona definicja już po zmianie 
ustawy i Regionalna Izba Obrachunkowa być może stoi na podobnym stanowisku co radny,  ale jest 
obowiązek zastosować się do zmiany ustawy. 
 
Radna Paulina Kamińska zwróciła się z zapytaniem co będzie w przypadku nie uchwalenia powyż-
szego projektu uchwały. 
 
Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że grozi to  stwierdzeniem nieważności decyzji i brak podstaw 
do naliczania opłaty. Pani Joanna Mokrzan poinformowała, że jest jeszcze jedno rozwiązanie, które 
może przytoczyć, a mianowicie domki letniskowe jako nieruchomości nie zamieszkałe nie musza być 
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi i można wtedy uchylić uchwałę dotyczącą nierucho-
mości niezamieszkałych i wtedy nie mamy obowiązku uchwalania stawek opłat. 
 
Radny Władysław Górka zwrócił uwagę, że wtedy odpady nie będą wywożone z działek rekreacyj-
nych. 
 
Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o wycofanie powyższego projektu 
uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek przyjął propozycję Burmistrza. 
 
Radny Władysław Górka zwrócił się z zapytaniem czy opłaty mogą być naliczane od 1 m2 
 
Burmistrz poinformował, że nie może być takiego naliczenia. 
 
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem czy działki rekreacyjne  można uznać jako zwykłe domy 
zamieszkałe. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że niestety dzisiaj nikt nie jest wstanie odpowiedzieć na to py-
tanie. 
 
Radny Robert Laszuk wyraził opinię, że w przypadku, gdy gmina nie będzie wywozić odpadów z dzia-
łek rekreacyjny odpady będą znajdowały się w krzakach bądź w jeziorze i to samo dotyczy szamba. 
 
Do pkt   6 (8:42) 
Wolne wnioski i informacje. 
 

Radny Robert Laszuk poinformował, że stowarzyszenie, które reprezentuje o nazwie Stowarzyszenie 
Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" odebrało w poniedziałek nowy samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych i z tego tytułu podziękował Burmistrzowi oraz Kierownikowi Wy-
działu Budownictwa i Inwestycji w przeprowadzeniu procedury przetargowej a także poinformował 
skąd zebrano środki na ten cel i w jakiej kwocie. Radny poprosił o przekazywanie 1% podatku na 
Stowarzyszenie, gdyż zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych był m.in. z 1% po-
datku. 
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Radny Roman Pudło poinformował, że wiele osób zwraca się do niego z zapytaniem, dlaczego cena 
za odpady jest taka droga i  procedurę dlaczego doszło do takiej wysokiej stawki stara radny się 
ludziom tłumaczyć, ale są również głosy takie, że niektórzy mieszkańcy buntują się dlaczego mają 
płacić za osoby, które nie segregują. Radny zwrócił się z propozycją aby karną stawkę, kilka razy dla 
przykładu wyegzekwować od mieszkańców nie dbających o segregację tak by ceny tych stawek nie 
rosły w tak szybkim tempie. 
 
Do pkt   7 
Burmistrz poinformował, że zgłoszone wnioski oraz interpelacje  dotyczące zakresu  zadań gminy 
zostaną rozpatrzone w miarę posiadanych możliwości a dotyczące innych jednostek zostaną prze-
kazane do realizacji. 
 
Radny Roman Pudło poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz.  18: 30 odbędzie się występ chóru, 
który zaśpiewa kolędy w  Sali PSP na ul. Zamkowej i serdecznie zaprosił na udział. 
 
Do pkt   8 
    W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek  o godz. 955  

zamknął obrady  XIX  sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała : M .Kowalska 
 

   
  Sekretarz  obrad         Przewodniczący Rady  

          /-/Leszek Fornal                                     /-/ Waldemar Włodek                   
 
 

 


