
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Z dnia 28 listopada 2017 r. 

1.  Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia. 

2.  Opiniowanie uchwały i regulaminu utrzymania czystości w Mieście Podkowa Leśna. 

3.  Sprawy różne. 

4.  Wolne wnioski. 

5.  Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.1 Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda powitała obecnych na sali, stwierdziła 

quorum i otworzyła posiedzenie. 

 

Ad 2. Podczas dyskusji nad regulaminem Komisja głosowała następujące wnioski: 

-  o doprecyzowanie w regulaminie zasad wywozu odpadów zielonych (utworzenie z nich oddzielnej 

frakcji) 

Wynik głosowania: 6 ZA, 0 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 

- o zapis w regulaminie aby psy w mieście były wyprowadzane wyłącznie na smyczy 

Wynik głosowania: 6 ZA, 1 PRZECIW, 0 WSTRZYMAŁ SIĘ 

- o zapis w regulaminie aby psy puszczane bez smyczy były w kagańcu 

Wynik głosowania: 3 ZA, 3 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 

- o doprecyzowanie zapisu w regulaminie dotyczącego hodowli pszczół aby odległość ula od 

sąsiadującego budynku wynosiła 30 m, a od granicy działki 10 m 

Wynik głosowania: 1 ZA, 5 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 

Ponadto radni zgłosili potrzebę doprecyzowania i uporządkowania w regulaminie oraz przetargu: 

- odbiór selektywny powinien też dotyczyć odbioru z pojemników (bez worków), 

- wywozu jak największej ilości frakcji śmieci tego samego dnia (z zachowaniem selekcji frakcji) tak aby 

wywóz śmieci nie zakłócał spokoju mieszkańców oraz nie wpływał negatywnie na porządek i estetykę 

w mieście,  

- worki na odpady zielone ze stycznia i lutego powinny być przełożone na marzec i kwiecień ze względu 

na okres porządkowania ogrodów po zimie i przez to generowanie większej ilości odpadów,  

- zwrócenie uwagi aby wywóz odpadów odbywał się do najbliższego PSZOK i najbliższych innych 

punktów odbioru tak aby odległość nie wpływała na podniesienie cen wywozu, 

- odnośniki do prawa budowlanego w tekście regulaminu powinny być podane na końcu aby zachować 

czytelność regulaminu. 



Po dyskusji radni głosowali wniosek o pozytywne zaopiniowanie „Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna”  z wyżej wymienionymi wnioskami i uwagami. 

Wynik głosowania: 5 ZA, 1 PRZECIW, 1 WSTRZYMAŁ SIĘ 

Ad.3 i 4. Radni przegłosowali następujący wniosek: 

- o zdjęcie z porządku obrad na najbliższej sesji uchwały o zmianie wysokości diet radnych 

Wyniki głosowania: 4 za, 3 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu 

 Ad. 5. Przewodnicząca Komisji Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda zamknęła posiedzenie dziękując 

wszystkim za udział. 

 

Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda 

 

 

 

 

 


