
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu  14 lutego 2017 roku

Komisja w składzie:
1. Marek Jurga Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Michałowski członek komisji
3. Lidia Pieprzyk członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego
2. Maria Surowiec Pracownik Referatu Gospodarczego

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członków Komisji
i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji:

1. Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz śmieci na rok 2017.
2. Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji Marek Jurga poprosił Marka Gogóła o informacje dotyczącą
rozstrzygnięcia przetargu na wywóz śmieci na rok 2017 w gminie Dolsk.
Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego poinformował o postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Dolsk” przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczono kwotę brutto 701.704,92zł, którą
wyliczono na podstawie szacunkowych ilości odpadów komunalnych, ustalonych na
podstawie zapotrzebowania Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania
Odpadów –SELEKT z siedzibą w Czempiniu dla Gminy Dolsk. Termin składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu upłyną w dniu 31.10.2016r. Do upływu terminu składania
ofert wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp.zo.o., ul.
Parkowa 6, 63-100 Śrem na kwotę całkowitą brutto: 1.264.736,51zł. Z uwagi na brak
możliwości Związku zwiększenia środków finansowych do ceny najkorzystniejszej oferty,
przedmiotowe unieważniono w dniu 14.11.2016r.
Wobec powyższego wydano postanowienie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dolsk”, które
przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki. W wyniku negocjacji w dniu
22.12.2016r. zawarto z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym LS-PLUS Sp.zo.o., ul.
Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska umowę na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Dolsk od
01.01.2017r. do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu.
W odniesieniu do powyższego wyjaśniam, iż z uwagi na brak możliwości wskazania
konkretnego okresu realizacji w/w umowy, niemożliwe jest określenie całkowitej kwoty
przeznaczonej przez Związek na realizowanie przedmiotowego zamówienia. W
przedmiotowym postępowaniu niemożliwe było również złożenie przez Wykonawcę ofery
określonej całkowite wynagrodzenie za świadczone usługi. Wynegocjowano natomiast
następujące ceny jednostkowe:
- 166,67 zł netto (180,00zł brutto) – za odbiór 1Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 166,67 zł netto (180,00 zł brutto) – za odbiór 1 Mg odpadów selektywnie zebranych.
Jednocześnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dolsk w trybie przetargu



nieograniczonego. Na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczono kwotę brutto
701.704,92 zł. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu
12.01.2017r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:

· Oferta 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp.zo.o., ul. Szałwiowa 34A/2,
62-064 Plewiska na kwotę całkowitą brutto 758.935,17zł,

· Oferta 2: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie  Sp.zo.o., ul Parkowa 6,
63-100 Śrem na kwotę całkowitą brutto 1.039.173,79zł,

· Oferta 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANS-KOM” Barbara Rajewska,
Bogusławski 8B, 63-800 Gostyń na kwotę całkowitą brutto 839.125,98zł.

Ofercie w/w ofert nastąpiło w dniu 12.01.2017r.
Ponadto Komisja Ochrony Środowiska została poinformowana, że na dzień posiedzenia
komisji nie wywołano jeszcze Wykonawcy, który będzie świadczył usługę odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dolsk na okres od 01.03.2017r. do
31.12.2019r.

Przewodniczący Marek Jurga po wysłuchaniu informacji zwrócił uwagę na fakt
pozostawienia śladów nieczystości (kupki popiołu) podczas wywozu odpadów komunalnych.
Jak również poprosił aby nowy harmonogram wywozu śmieci był odpowiednio wcześniej
rozpowszechniony.
Marek Gogół poprosił o sygnały i zgłoszenia wobec zastrzeżeń wywozu odpadu
komunalnych gdyż firma obsługująca wywóz nie zna szczegółowo topografii gminy.

Radna Janina Pawełczyk poprosiła o wyjaśnienie sposobu utrzymania porządku na
działkach rekreacyjnych w miejscowościach Nowieczek, Ostrowieczno i Mełpin.
Marek Gogół poinformował, że właściciele działek rekreacyjnych są zobligowaniu do
złożenia oświadczenia i podlegają opłacie za wywóz odpadów komunalnych w formie
ryczałtowej płatnej jednorazowo  w wysokości 120,00zł dla odpadów segregowanych i
170,00zł dla odpadów niesegregowanych w skali roku. Należałoby zwrócić uwagę iż
częstokroć brak jest takiego zgłoszenia. Wobec powyższego prośba do sołtysów o współpracę
z urzędem w przepływie informacji dotyczącej użytkowania działek rekreacyjnych.

Ad.2.
W wyniku podjętego przez Komisję Ochrony Środowiska tematu „Zapoznanie się z nowymi
przepisami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów” Przewodniczący Marek Jurga poprosił
Marię Surowiec o zreferowanie tematu.
Maria Surowiec Pracownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że wprowadzenie
zmiam w przepisach regulujących ochronę terenów zieloni i zadrzewień wywołała duże
zamieszanie wywołane niewłaściwą interpretacją ustawy. Zapewniła, że zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn.zm.)może
nastąpić tu cytując art. 83. „Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
1. Usunięcie drzew i krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia
wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu §
1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i
1579), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają
funkcjonowaniu tych urządzeń.
2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w
przypadku wniosku złożonego przez:
1) spółdzielnię mieszkaniową;



2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością
wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z
2015 r. poz. 1892);
3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w
przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.
4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków
spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby
niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-
dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12
miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag”.

Wprowadzenie art.83f „1. Przepisów art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 midx2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w
pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub
zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów
położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także
utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp
śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na
potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody
nieobjętego ochroną krajobrazową;



12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań
ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,
albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne
właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych
ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury
kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy
stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 120 zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie,
rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających
rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym ust. 2f.
1a.  Rada  gminy,  w  drodze  uchwały  stanowiącej  akt  prawa  miejscowego,  może  określić,  że
przepisów art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości ust. 1 nie stosuje się
także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów
rosnących w skupisku, lub
4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 formy ochrony przyrody ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której
mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych
przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu
właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie,
miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a
także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole
podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub



krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się
dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.” wywołało
wątpliwości i nadinterpretowanie powyższych przepisów.
Ponadto Maria Surowiec dodała , że gdyby właściwą była interpretacja „cięcie wszystkiego
przez wszystkich” przedmiotowa ustawa nie określałaby tak szczegółowo opłat za usunięcie
drzewa i krzewu.

Radni pytań nie mieli.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodnicząca Komisji
Magdalena Pawłowska Marek Jurga


