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Protokół nr 13.2019 

z posiedzenia Komisji Społecznej 
z dnia 9 grudnia 2019 r. 

  
Temat: Działania proekologiczne w gminie Komprachcice – podsumowanie i ocena realizacji 
wniosków złożonych przez komisję w kwietniu 2019 roku. 
  
Komisja Społeczna w składzie: 
1. Agnieszka Zyzik     Przewodnicząca Komisji 

2. Beata Smarzlik     Członek Komisji 

3. Stanisław Korzekwa   Członek Komisji 

4. Damian Piechaczek    Członek Komisji 
 
W posiedzeniach komisji brał udział Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, Przewodniczący 
Rady Gminy – Krzysztof Szopa,  Regina Jurek - inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy,  
Henryk Wodausz – dyrektor ZGKiM w Komprachcicach, Strażnicy Miejscy patrolujący gminę 
Komprachcice. 
 
 Celem kolejnego posiedzenia komisji poświęconego ekologii było sprawdzenie w jakim 
zakresie instytucje odpowiedzialne w naszej gminie za działania proekologiczne realizowały wnioski 
złożone przez radnych w kwietniu bieżącego roku. Temat ekologii będzie głównym tematem obrad 
Komisji Społecznej dopóki mieszkańcy nie będą podłączać się do istniejącej kanalizacji, palić 
w piecu miałem, słabej jakości węglem czy odpadami, a śmieci będą lądować na polach i lasach 
naszej gminy. 
 Pierwszą część posiedzenia komisja poświęciła kanalizacji, a mianowicie sprawdzeniem ile 
posesji nadal, mimo braku przeciwwskazań nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Z informacji  
przedstawionych przez Reginę Jurek  wynika, że na terenie gminy istnieje 35 przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ich właściciele mają obowiązek posiadać stosowną dokumentację m.in. 
przeglądy serwisowe, monitoring próbek odcieków oraz dowody częstotliwości i sposobu 
pozbywania się osadów ściekowych. W związku z tym zostali wezwani do przedłożenia ww. 
dokumentów. Do kontroli pozostało jeszcze 25 takich oczyszczalni.    
Oprócz tych wezwań Wójt wydał decyzje administracyjne nakazujące przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej. Nadal w gminie Komprachcice mamy dużo – 154 zbiorników bezodpływowych 
(w kwietniu 2019 r. było ich niewiele więcej - 161). Większość została skontrolowana.  Do kontroli 
pozostały 64 niepodłączone posesje. 
Niestety decyzje te wydane zostały dopiero pod koniec 2019 roku stąd trudno stwierdzić ilu 
mieszkańców i przedsiębiorców odpowiedziało na pisma z urzędu. Radni będą do skutku 
monitorować działania urzędu w tym temacie. 
 Innym problemem związanym z kanalizacją jest wypuszczanie deszczówki na ulicę lub 
bezpośrednio do kanalizacji. Jest to dość powszechny a niedozwolony proceder. Obecny na 
posiedzeniu komisji dyrektor ZGKiM poinformował o zakupie urządzenia zwanego zadymiaczem, 
które ma na celu m.in. wykrywanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych zarówno deszczowych jak 
i sanitarnych, sprawdzenie prawidłowości podłączeń kanalizacyjnych, sprawdzanie drożności 
studzienek i krat burzowych. Strażnicy miejscy również zobowiązali się do kontroli posesji pod kątem 
odprowadzania deszczówki.   
 Kolejnych punktem obrad komisji były działania Straży Miejskiej w gminie Komprachcice. 
W gminie mamy dwóch oddelegowanych strażników, których praca sprowadza się nie tylko do 



dbania o bezpieczeństwo, ale również do zadań związanych z ekologią. Działania Strażników w roku 
2019 przedstawia sprawozdanie – stanowiące załącznik do protokołu. Z najważniejszych prac straży 
dotyczących ekologii wymienić należy: 
- 190 kontroli podłączeń do kanalizacji oraz rachunków na wywóz nieczystości ciekłych; 
- 126 kontroli prawidłowej segregacji śmieci; 
- 92 kontrole dzikich wysypisk śmieci; 
- 84 kontrole palenisk przydomowych pod kątem posiadania odpowiednich certyfikatów 
wystawionych przez punkty sprzedaży opału; 
- umieszczenie 4 fotopułapek; 
 Komisja bardzo pozytywnie ocenia pracę strażników na rzecz dbania o ekologię w gminie 
Komprachcice. Coraz więcej mieszkańców reaguje na zanieczyszczanie środowiska oraz na inne 
wykroczenia porządkowe, zgłaszając takie przypadki naszym strażnikom. W 2019 r. straż otrzymała 
171 zgłoszeń od mieszkańców. Kontrole Strażników nie sprowadzają się tylko do sprawdza czym palą 
mieszkańcy lub gdzie wypuszczają ścieki, ale również na pouczeniach i instrukcji jak należy 
postępować. Jeżeli podczas rekontroli strażnicy nie widzą poprawy wystawiają mandaty. W 2019 
roku nałożono 42 mandaty na kwotę 2 260 zł, w tym głównie za wykroczenia drogowe 
i porządkowe.  
 
WNIOSKI 
1. Egzekwowanie przez Straż Miejską przestrzegania przepisów prawa w zakresie ekologii. 
Stosowanie pouczeń, a następnie mandatów. 
2.   Dalsze kontrole posesji pod kątem podłączeń do kanalizacji. 
3. Stanowcze egzekwowanie przez Wójta podłączeń do kanalizacji. Wydawanie decyzji 
administracyjnych. 
4. Sukcesywne dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Podpisy komisji: 
 
 
1. Agnieszka Zyzik     - Przewodnicząca Komisji   ..……………………………. 

2. Beata Smarzlik     - Członek Komisji      …………………………….. 

3. Stanisław Korzekwa  - Członek Komisji    ……………………………… 

4. Damian Piechaczek   - Członek Komisji    ……………………………… 


