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RM.0002.10.2012  

 P R O T O K Ó Ł NR XXVII/12 
z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 
 
XXVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad 
Rady Miejskiej w Kamieńsku w godz. 900 – 1040. 
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 13 radnych.  
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                            Załącznik Nr 1  
 

Na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy – 
Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca prawny – Urszula Kowalska-Smuga, 
NTL, „Co Nowego”, „Komu czemu”. 
Ponadto w sesji uczestniczyli przedstawiciele „Amest Kamieńsk” Sp. z o.o. w osobach: Michał 
Dzioba – Dyrekltor Generalny, Magdalena Baduchowska – radca prawny, Bohdan Wrzeszcz – 
BSiP KONTAKT, Michał Zawadka, Wojciech Iskrzyrski,  Maria Kaczorek. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 

PORZĄDEK OBRAD: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; 
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012; 
• w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej – za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego; 

• w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk; 
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działek nr ewid. 151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb Piła Ruszczyńska); 
• o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie 
miejscowości Kasie, sołectwo Szpinalów;  

• w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów, nie narusza 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;  

• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu 
położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów; 

• w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu XXVII Nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku z proponowanym porządkiem obrad.                                  Załącznik Nr 4 
 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik oznajmił, że zanim przejdzie do realizacji porządku obrad dzisiejszej 
sesji prosi wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich tych, którzy w okresie stanu 
wojennego walczyli za wolną niepodległą Polskę. 
 
/minuta ciszy/ 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował wszystkim i przeszedł do realizacji porządku obrad sesji.  
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p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia XXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący 
Rady Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Pan Przewodniczący 
powiedział, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Kamieńska. Następnie na podstawie 
listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi quorum, a więc 
Rada może obradować i podejmować uchwały.  
 

p u n k t  2 
Podjęcie uchwał: 
 
  Wiceprzewodniczący Rady A. Pawelec zapoznał radnych z projektami uchwał: 
 

� w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-
2015; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015. Głosowało 13 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych, 1 radnych głosowało „przeciw”, 1 
radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty 
wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2012-2015.                                                                                                                 Załącznik Nr 5 
 

� w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012; 
 
Skarbnik Gminy p. M.Ozga wyjaśniła, że w załączniku Nr 3 w wydatkach inwestycyjnych zaszedł 
mały błąd jest zapisane zadanie: projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wieluńskiej, a 
powinno być: przebudowy wodociągu w ulicy Wieluńskiej. W związku z powyższym prosi o 
wprowadzenie tej zmiany. 
Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła załączniki do projektu uchwały. 
 
Radny F.Stepień zapytał, w którym miejscu ta przebudowa ma być na Wieluńskiej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że to określą jeszcze osoby, które będą zajmowały się 
projektem, natomiast pilnej potrzeby przebudowy wymaga odcinek mniej więcej od urzędu gminy 
do skrzyżowania z ulicą Słowackiego. Dodał: „Tu koło ośrodka zdrowia w tym obszarze jest 
najstarszy wodociąg, z drugiej strony gdzie była szkoła podstawowa są przez podwórka przez 
prywatne tereny są na małej głębokości, te rury są już poniszczone i myślę, że najwyższy czas 
myśleć o przebudowach.” 
 
Radny G.Turlejskji zapytał czy to się wiąże z wyburzeniem budynku na ulicy Wieluńskiej? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że nie widzi związków między wyburzaniem budynków a 
budową wodociągu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budżecie gminy na rok 2012. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych, 1 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/310/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012.                             Załącznik Nr 6 
 

� w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 
Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - za pierwsze półrocze każdego 
roku budżetowego; 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budżecie gminy na rok 2012. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/311/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - za pierwsze półrocze każdego roku 
budżetowego.                                                                                                             Załącznik Nr 7 
                  

� w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk; 
 
Burmistrz B.Pawłowski omówił ww. projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat przedstawionego regulaminu. 
 
Radny F.Stępień: „Tu jest taki punkt: Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników 
mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 
pieszych i pojazdów. Do tej pory było, że jeżeli chodnik nie dolega do posesji to właściciel tej 
drogi miał obowiązek sprzątać. Teraz się zrzuca na właściciela posesji, tak? Do tej pory, jeżeli coś 
by się stało na tym chodniku ktoś by złamał nogę wiadomo, że odpowiada zarządca drogi a teraz 
odpowiedzialność zeszła na właściciela posesji. Ja wszystko rozumiem mam odśnieżone, itd., ale 
jeżeli teraz coś się stanie złamie nogę ktoś zaskarży i co dalej?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski: „No nie wiem jak zaskarży to sąd orzeknie... 
 
Radca prawny Urszula Kowalska-Smuga zapytała, w czym jest problem, bo ten zapis w 
porównaniu z poprzednim regulaminem to właściwie nie uległ zmianie. Dodała: „No z naszego 
regulaminu wynika, że Pan to powinien uprzątnąć, ale dla Sądu nie wiem czy to będzie akurat 
taka podstawa, bo dla Sądu to będzie przede wszystkim kodeks cywilny.” 
 
Radny F.Stępień dodał: „Pisze wyraźnie, że ma obowiązek. Teraz tak; jeżeli jest przy posesji 
wiadomo, że są ludzie starsi i oni tego nie robią.” 
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Radca prawny Urszula Kowalska-Smuga wyjaśniła, że regulamin nie prowadzi jakiejś gradacji na 
ludzi starszych młodszych tylko mówi o właścicielach nieruchomości, porządkuje pewne rzeczy. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zapytał: „A co by Pan proponował? Tzn., że gmina ma odśnieżać 
chodniki tam gdzie właściciel nie chce?” 
 
Radny F.Stępień: „Nie wiem do tej pory było, że odpowiadał za utrzymanie przed posesją 
właściciel, jeżeli przed posesją nie było pasa zieleni a jak był pas zieleni to właściciel drogi.” 
 
Radny W.Wasiński zapytał, w jaki sposób ten regulamin będzie przekazany do wiadomości 
publicznej, czy to będzie tylko przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym? 
 
Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że dobrym obyczajem i dobrą praktyką by było żeby ten 
regulamin jak również całą masę informacji, które będą wprowadzone w życie we wszystkich 
gminach od 1 lipca 2013 r. przekazać mieszkańcom w różnej formie. I jeżeli będą jakieś problemy 
się zdarzały w trakcie to ten regulamin będziemy mogli zmienić i dostosować? 
 
Radny G.Turlejski: „Tak to się składa, że jedna droga (np. droga krajowa) za oświetlenie płaci kto 
inny, za odśnieżanie tej jezdni płaci kto inny, a odśnieżanie chodników się zrzuca na 
mieszkańców. To jest trochę cyrkowe jak na państwo, które już od dwudziestu paru lat ma 
demokrację i chlubi się tą demokracją i szczególnie kształtuje i wymaga poszanowania stosunków 
własnościowych. to jest trochę śmieszne w tym układzie. Także zrzucanie tego na mieszkańców 
wcale nie jest takie eleganckie przy prawodawstwie, które istnieje i że od razu to jest najlepsze 
rozwiązanie. Chciałbym tak to podkreślić, wesprzeć stanowisko Pana radnego, który tutaj ten 
problem podniósł” 
 
Radny F.Stępień zaznzczył, że uważa, że powinny być jakieś spotkania z mieszkańcami, żeby ten 
regulamin przedstawić, żeby ludzie mogli się wypowiedzieć. Dodał: „Teraz jeszcze jest drugi taki 
punkt: niedopuszczanie do długotrwałego zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe, 
szczególnie w godzinach 22:00 – 6:00... Tu chodzi zapewne o psy. I co tym psom zrobić, usta 
pozamykać? No pies jest po to na wsi żeby pilnował obejścia, on szczeka. I co z tym psem zrobić, 
uśpić?” 
 
Radca prawny Urszula Kowalska-Smuga odpowiedziała: „Ale co mają zrobić w takim przypadku 
sąsiedzi, którzy będą słuchać cały czas jazgoczącego psa? No trzeba jakoś to, pewne rzeczy 
muszą być w regulaminie.” 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec dodał: „Tam jest taki zapis przy tych psach, że, jeżeli jest 
to jakieś takie nagminne i uciążliwe. To nie jest tak, że jak zaszczeka to trzeba go od razu uśpić. 
Ale musimy to umieścić.” 
 
Radny G.Turlejski: „Pani mecenas, Państwo radni sołtysi, nie wszystko to, co zrzuca się z Sejmu 
w kształcie ustaw to jest takie mądre do końca przemyślane i eleganckie. Tam się w wielu 
przypadkach głosuje w ciemno za pociągnięciem sznurka albo ktoś komuś kazał. Także patrzmy, 
krytykujmy pewne rzeczy, bo my później w tym środowisku żyjemy i ponosimy 
odpowiedzialność. I nie mówmy, że to w ustawie zapisane, bo to czasami bywa śmieszne, bo to 
nie ponosi odpowiedzialności Pan poseł czy Pan senator (bo on jest daleko gdzieś tam i w 
zasadzie mało ludzie wiedzą, kto nim jest a kto nie jest) tylko tutaj Rada radni sołtysi i 
mieszkańcy wspólnie razem. To taki głos rozsądku żeby nie podpierać się tylko mądrością ustaw, 
bo one niekiedy są bardzo nie w porzadku.” 
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Przewodniczący Rady J.Kozik – jako drugi głos rozsądku adwocem Pana radnego – zaznaczył, że 
niestety, ale mamy takie przepisy wykonawcze w Polsce, że organem uchwałodawczym jest Sejm 
i pewne ustawy niestety, ale narzucają gminom pewne rzeczy i pewne rzeczy musimy zawrzeć w 
pewnych regulaminach. Dodał: „To jest zupełnie porządkowa sprawa Proszę Państwa. My 
skupiamy się na jednym punkciku, który tak naprawdę nie rzutuje na całość regulaminu i wierzmy 
trochę w rozsądność społeczeństwa mieszkańców Kamieńska, że nie będą liczyć, że ten pies to 
zaszczekał dziesięć razy i ja idę na skargę a ten siedem i nie idę na skargę.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk. Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny 
„wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/312/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kamieńsk.                                                                                                                   Załącznik Nr 8 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że w związku z kolejnymi projektami uchwał 
dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spodziewamy się gości z firmy 
„Amest Kamieńsk”, dlatego ogłasza 5 minut przerwy. 
 
Na salę obrad przybyli przedstawiciele Spółki „Amest Kamieńsk” w osobach: Michał Dzioba – Dyrektor 
Generalny, Magdalena Baduchowska – radca prawny, Bohdan Wrzeszcz – planista, Michał Zawadka – 
członek Rady Nadzorczej, Wojciech Iskrzyrski oraz Maria Kaczorek. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik wznowił obrady po przerwie, powitał przybyłych gości, następnie 
przeszedł do kontynuacji punktu: Podjęcie uchwał. 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał z treścią nw. projektów uchwał: 
 

� w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działek nr ewid. 151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb 
Piła Ruszczyńska); 

 
Burmistrz B.Pawłowski zapoznał z pismem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwały 
w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk 
dla działek nr 152,153 i 154 obręb Piła Ruszczyńska na podstawie, którego wystąpił do Rady 
Miejskiej z przedmiotowym projektem uchwały. 
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                  Załącznik Nr 9 
 
Radny D.Barański zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały znajduje się działka nr ewid. 151, 
natomiast nie ma jej w załączniku do uchwały. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że być może załącznik nie jest do końca doskonały, bo skala 
jego jest mniejsza natomiast były dyskusje z kopalnią, w jakim zakresie ta zmiana, było kilka 
wariantów, i to jest wariant ustalony z przedstawicielami kopalni, że ten wariant oni na tą chwilę 
chcą. 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 
151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb Piła Ruszczyńska). Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/313/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działek nr ewid. 151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb Piła 
Ruszczyńska).                                                                                                           Załącznik Nr 10 
 

� o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w 
rejonie miejscowości Kasie, sołectwo Szpinalów;  

 
Radny G.Turlejski zgłosił żeby przeczytać pismo kopalni dotyczące sprzeciwu odnośnie 
rozbudowy składowiska. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapoznał z treścią pisma PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w sprawie sprzeciwu do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk, dla terenu 
położonego w rejonie m. Kąsie, sołectwo Szpinalów.  
W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 11 
 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił przedstawicieli firmy Amest Kamieńsk o zabranie głosu 
i przedstawienie swoich planów związanych ze składowiskiem. 
 
Jako pierwszy głos zabrał Pan Michała Dzioba – Dyrektor Generalny „Amest Kamieńsk” i 
powiedział: „Tytułem wprowadzenia powiem parę słów natomiast przekażę głos Panu inż. 
Zawadce, który opowie w szczegółach, co planujemy w budowie, chociażby ustosunkowując się 
do wniosku kopalni. Kopalnia mówi o rozbudowie składowiska - Podstawowym elementem 
inwestycji planowanej jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów (nie składowiska, ale 
właśnie zakładu zagospodarowania odpadów) i ta zmiana w planie zagospodarowania 
przestrzennego opiewa właśnie o te dwa elementy podstawowe, czyli zakład i jako bufor 
rozbudowę składowiska. Natomiast myślę, że warto jest wspomnieć tutaj na takie najistotniejsze 
elementy zaczynając od pewnego rysu historycznego. To składowisko spółka rozpoczęła 
eksploatację w 98’ r. zamiar był taki żeby podzielić działalność na fazy i w tym celu spółka 
akumulowała kolejne tereny i podzielono to na 3 fazy: fazę pierwszą, czyli ta, która obecnie jest 
składowisko eksploatowane, faza druga – to ta, w której upatrujemy właśnie bufor na przyszłą 
działalność i faza trzecia, którą można określić jako bardzo wykraczająca w bliżej nieokreśloną 
przyszłość. W 2004 r. nastąpiła zmiana właściciela większościowego i można powiedzieć, że od 
tej daty można mówić o zupełnie innym sposobie eksploatacji, lepszym sposobie eksploatacji tego 
składowiska zarówno, jeśli chodzi o względy poszanowania środowiska naturalnego ekologii jak 
również efektów ekonomicznych. Do takich głównych działań, które nowy zarządca tego 
składowiska podjął to przede wszystkim wyposażenie tego obiektu w tak istotne instalacje, które 
w znaczący sposób ograniczają jego wpływ na środowisko naturalne - to jest instalacja 
odgazowania. To składowisko jest objęte systemem odgazowania, zakończone jednostką 
kogeneracyjną. Bardzo ważny element to jest: ograniczenie na tym składowisku odpadów – 
pamiętamy w tym pierwszym okresie lat 1998-2003 na tym skład było składowane blisko 600 
tysięcy ton odpadów natomiast od 2004 r. ta ilość systematycznie mamlała – ostatnie lata to są 
średnio na poziomie 150 tysięcy ton. Spółka zaraz po przejęciu rozpoczęła również prace natury 
technicznej, ponieważ ten zakład po pierwszych latach pozostawiał wiele do życzenia, jeśli chodzi 
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o sposób gospodarowania tym obiektem, więc wykonane były podstawowe prace jak: stabilizacja 
skarp bryły składowiska, wykonanie stosownych warstw izolacyjnych. To są podstawowe 
niezbędne elementy, aby tego typu obiekt działał zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem to znaczy 
wyposażenie tego obiektu w różne pozwolenia, które w między czasie stały się wymagalnymi, 
jeśli chodzi o ochronę środowiska – mam tutaj na myśli przede wszystkim pozwolenie 
zintegrowane. Jest to pewnego rodzaju koncesja na prowadzenie tego rodzaju działalności, która 
określa dokładnie, w jaki sposób taki obiekt ma być eksploatowany i co z tym obiektem należy 
zrobić po wyeksploatowaniu, bo o tym oczywiście nie możemy zapomnieć, że oprócz okresu 
eksploatacji mamy jeszcze określony ustawowo okres, co należy zrobić po tym okresie (to jest 
liczony jako okres 30-letni od zamknięcia składowiska). Spółka otrzymała takie pozwolenie 
zintegrowane, które jest swego rodzaju świadectwem jakości funkcjonowania tego obiekty.  
Bardzo istotnym elementem realizowanym wciąż to są wykonywane prace rekultywacyjne. Te 
prace określane jako ostateczne tzn. wyposażenie tego składowiska przede wszystkim w warstwę 
biologicznie czynną wraz z nasadzeniem roślinności, ponieważ spółka eksploatując to 
składowisko eksploatuje poszczególne kwatery i na zakończenie wypełniania danej kwatery 
uzyskuje pozwolenie na zamkniecie z określeniem sposobu rekultywacji. I spółka wykonuje te 
prace. Mieliśmy na przestrzeni ostatnich 2 lat również kontrolę WIOŚ i te prace prowadzone są 
zgodnie z harmonogramem. W między czasie Polska jako kraj weszła wreszcie na ścieżkę 
dostosowywania przepisów krajowych do dyrektyw europejskich. – Co prawda teraz dopiero 
dzieje się pewnego rodzaju rewolucja śmieciowa, o której często mowa, z tym procesem jesteśmy 
spóźnieni około 2-3 lat, bo pierwszym takim momentem to był koniec roku 2009 gdzie unia 
europejska wymagała żeby obiekty niedostosowane zamykać. Natomiast to nie nastąpiło. Kolejne 
regulacje to właśnie wdrożenie systemu, który zapewnia ograniczenie składowania na rzecz 
odzysku na rzecz budowy zakładów, które będą funkcjonowały tak, aby osiągnąć te cele nałożone 
w dyrektywach. Te cele to: ograniczenie składowania szczególnie odpadów tzw. 
biodegradowalnych oraz zwiększenie procentu surowców odzyskiwanych ze strumienia odpadów 
– I wg tych regulacji i tego, co w tym względzie rząd polski zaczął robić spółka podjęła 
strategiczną decyzję o budowie zakładu. We wrześniu 2009 r. rozpoczęliśmy tą ścieżkę 
administracyjną składając wniosek o zmianę w studium uwarunkowań środowiskowych. Później 
nastąpiły kolejne kroki – tutaj chciałbym podziękować, że po tym długim okresie możemy się 
tutaj spotkać, aby zrobić bardzo duży krok w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia. – dochodzi 
następny bardzo ważny element to właśnie ta rewolucja śmieciowa gdzie szereg obowiązków 
spada na gminę i gdzie tego typu obiekty w takiej bliskości gdzie te śmieci są wytwarzane stanowi 
również bardzo istotne element w całokształcie gospodarki odpadami na terenie danej gminy. 
Taki nam przyświeca cel, aby zbudować zakład, o którym szczegółowo powie Pan Zawadka, w 
którym będziemy stawiać na odzysk przede wszystkim natomiast składowanie jako ten w 
hierarchii postępowania z odpadami najmniej pożądany sposób zagospodarowania odpadów nie 
zlikwiduje się natychmiastowo natomiast upatrujemy w nim ten niezbędny element całego 
systemu – to po pierwsze. Po drugie – ten drugi punkt, czyli rozbudowa o nowe kwatery tak jak 
wspomniałem na początku ma nam służyć jako bufor do składowania tzw. balastu, który będzie 
przechodził z instalacji przetwarzania odpadów. To tyle, dziękuję.” 
 
Następnie głos zabrał Pan Michał Zawadka i przedstawił prezentację na temat kształtu zakładu, 
który Spółka planuje wybudować w okolicach Kąsia. 
W załączeniu do protokołu – ww. prezentacja.                                                        Załącznik Nr 12 
      
Nie zgłoszono pytań do przedstawionych informacji. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kasie, sołectwo 
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Szpinalów. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 
3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/314/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w 
rejonie miejscowości Kasie, sołectwo Szpinalów.                                                   Załącznik Nr 13 
 

� w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo 
Szpinalów, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego;  

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia, 
że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu 
położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów, nie narusza ustaleń Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Głosowało 13 radnych. „Za” 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 2 radny 
„wstrzymał się” od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/315/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo 
Szpinalów, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.                                                                                                         Załącznik Nr 14 
 

� w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla 
terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów. 

 
Radny F.Stępień zapytał czy były prowadzane konsultacje rozmowy z mieszkańcami Kąsia, 
Szpinalowa, na temat dalszej rozbudowy śmieciowiska? Czy mieszkańcy są w ogóle 
poinformowani o takich zamiarach? 
 
Radca prawny Magdalena Baduchowska odpowiedziała, że tak, była dyskusja publiczna zgodnie 
z przepisami ustawy. 
 
Radny F.Stępień dodał: „Miejmy nadzieję, że ta sortownia powstanie, że tak jak tutaj Pan 
Dyrektor powiedział, że od 98’ roku też obiecywali, że to będzie także całe szczęście, że zmieniła 
się dyrekcja to troszeczkę to wszystko zostało wstrzymane, te gazy itd., coś zaczęło się dziać. 
Całe szczęście, że tamta dyrekcja się zmieniła itd., ale jak tutaj Pan mówił ze 3-4 lata temu też 
było mówione o budowie właśnie tej segregacji itd. no jest 2012 rok i też nie ma. Ktoś musi nam 
narzucić. Unia nam narzuca musimy zrobić. Tylko, co zwykły mieszkaniec będzie z tego miał;    
ja uważam, że ceny śmieci po prostu pójdą w górę dla zwykłego indywidualnego mieszkańca.  
Ale miejmy nadzieje, że to ruszy.” 
 
Pan Michał Dzioba zaznaczył, że to właśnie od 2009 roku zaczął się ten proces i w tej chwili jest 
na dość wczesnym etapie, bo uchwalenie zmiany w miejscowym planie jest tak naprawdę 
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pierwszym elementem całego procesu inwestycyjnego patrząc od strony administracyjnej, 
następne to jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, nastopny to 
decyzja o pozwoleniu na budowę. Dodał: „Także my od 2009 roku takie mamy prawo w Polsce 
nie mogliśmy wybudować tej instalacji, bo musimy stosować prawo i tutaj jesteśmy. Natomiast, 
jeśli chodzi o cenę istnieje ogromna różnica między zagospodarowywaniem odpadów poprzez 
odzysk z wykorzystaniem takich technologii jak chociażby sortowanie (a może w przyszłości, bo 
w Polsce jest 5 projektów budowy spalarni) to każda bardziej technologicznie zaawansowana 
technologia unieszkodliwiania odpadów niestety pociąga za sobą konieczność zwiększonych 
kosztów. I tutaj wskazywalismy wielokrotnie na ten element lokalizacji na terenie gminy 
Kamieńsk zakładu, który – po pierwsze – spełnia wszystkie wymogi określone ustawą, został 
wpisany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zgodnie z nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu i porzadku i czystości w gminach, czyli wpisuje się to w ten nowy system, który jakby 
bazuje na tych trzech filarach: regionalizacja, regionalne instalacje i potocznie nazywany podatek 
śmieciowy. Myślę, że w krótkim terminie, jako że do tego systemu muszą się dostosować firmy 
które zbierają odpady a jak wiemy zmiana wymusi wyłonienie w drodze przetargu jednego 
odbiorcy to to myślę znakomicie wpłynie na tą konkurencję i jednak w tym pierwszym rzucie te 
ceny tak drastycznie nie wzrosną. Natomiast w dłuższym terminie należałoby oczekiwać, że te 
ceny rzeczywiście wzrosną, bo sam zakład jest tylko jednym z elementów gospodarki odpadami. 
Aby móc mówić o jakiś ekonomiach obniżeniach kosztów no to muszą się stworzyć kolejne 
elementy jak chociażby możliwość zbytu dla surowców wtórnych. To spowoduje, że ta ekonomia 
gospodarowania odpadami będzie lepsza a to spowoduje, że cena odbioru odpadów może się 
obniżyć. Myślę, że Region 3, w którym się znajdujemy jest o tyle też w komfortowej sytuacji, że 
na tym terenie znajduje się 6 zakładów o statusie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. 
To spowoduje, że będzie konkurencja. Na pewno trzeba brać pod uwagę czynnik bardzo istotny w 
gospodarowaniu odpadami - to jest logistyka i koszty transportu. I tutaj ta bliskość jest ogromnym 
plusem na rzecz tego obowiązku, który przed Państwem, czyli uchwalenia stawek dla 
mieszkańców podatku śmieciowego. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na Pana pytanie.” 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie 
miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów. Głosowało 13 radnych. „Za” przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/316/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk 
dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów.          Załącznik Nr 15 
 

� w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik wyjaśnił, że ta uchwała była podejmowana na ostatniej sesji z tym 
że tam się wkradł błąd tzn. brakowało dwóch paragrafów – jeden mówiący o wykonawcy 
uchwały i drugi, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. W związku z tym, aby uniknąć uchylenia tej uchwały przez wojewodę została 
przygotowana na dzisiejszą sesję prawidłowa uchwała już z tymi brakującymi paragrafami 
uchylająca jednocześnie tamtą poprzednią.  
 
Nie zgłoszono uwag. 
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Przewodniczący Rady J. Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
Statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku. Głosowało 13 radnych. 
„Za” przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 13 radnych. W wyniku głosowania projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
13.12.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Kamieńsku.                                                                                                               Załącznik Nr 16  
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 2. porządku 
obrad i przeszedł do punktu 3. 
 

p u n k t  3 
Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam XXVII nadzwyczajną sesję 
Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji.” 
 

Protokołowała: 
  
Halina Bąkowicz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


