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Podstawa do
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1355)

Identyfikacja kontrolowanego zakładu
Nazwa, adres Gmina Gliwicey

Zwycięstwa 21', 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m.
Gliwice

Rodzaj działalności,
rodzaje i liczba instalacji,
kod działalności lub

Instalacje:

instalacji >
Adres kontrolowanej ‹ Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m.
działalności Gliwice
Osoba poinformowana o
podjęciu kontroli

Pan Moszyński Janusz, p.o Prezydent Miasts Gliwice

Regon zakładu lub
PESEL kontrolowanego,
który nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

276255335

Rodzaj kontrolowanego
przedsiębiorcy zgodnie z
ustawą Prawo
przedsiębiorców
Rejestracja
Telefon/ fax. (0-32) 231-30-42 (0-32) 231-27-25
Adres strony www.gliwice.eu/
internetowej: i
email boi@um.gliwice.pl
Posiadane certyfikaty Nie dotyczy
ISO@MAS
Przedstawiciel Imię i nazwisko Stanowisko
kontrolowanego Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta

- Piotr Wieczorek i I Zastępca Prezydenta
Adam Neumann II Zastępca Prezydenta
Krystian Tomala III Zastępca Prezydenta

Udzielający informacji: Imię i nazwisko Stanowisko
(imię, nazwisko, Mariola Pendziałek Naczelnik Wydziału Przedsięwzięć
stanowisko) › Gospodarczych i Usług

Komunalnych

Podmiot kontrolowany
Nazwa 'Urząd Miejski w Gliwicach '
Adres do korespondencji Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m.

Gliwice
Regon 000515767

\
Niniejszyprotokól kontroli nie może byćpowielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, ?fe\kto'ra zostal

sporządzony inaczej niż w całości.
' strona 1 z 23

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 501/2019

u



Rejestracja
Telefon/ fax. (0-32) 231-30-42 (0-32) 231-27-25

Informacja o kontroli
Data rozpoczęcia 23-10-2019
kontroli
Data zakończenia 20-12-201 9
kontroli ‹
Charakter kontroli ' Problemowa
Typ kontroli. Planowa
Data poprzedniej kontroli 22-12-2016
Okres objęty kontrolą_ 2013-2019
Cel kontroli 17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,
1629).

Cykl kontrolny _ 1. Kontrola w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ogólnopolski `

Informacje zastrzeżone nie '

Przeprowadzajacy kontrol ?, uczestniczący w kontroli
Inspektor/inspektorzy Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
upoważnieni do kontroli Aleksandra Galiniak Główny Specjalista IN.302.2019

Ewa Maźniewska inspektor IN.3023.2019
Joanna Żółkiewicz inspektor IN.302.2019

Wykonujący pomiary i Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Upoważnienie nr
badania . .
Osoby uczestniczące w brak
kontroli

l. Ustalenia kontroli

1. Ustalenia kontroli

1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono w związku z cyklem kontrolnym, którego celem jest ocena wypełniania przez
gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 ze zm.), a także przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. .
Kontrolą objęto okres od 2013-2019 r. ._ ~. '
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z upoważnieniem Nr IN.302.2019, wydanym przez Sląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Katowicach. Informacji związanych z
problematyką kontroli udzielała Pani Mariola Pendziałek - Naczelnik Wydziału PrZedsięwzięć
Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, który w ramach wykonywanych
obowiązków służbowych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi. _
Upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta do udzielania informacji podczas kontroli stanowią
załącznik nr l do niniejszego protokołu kontroli. '

Informacje ogólne . n „
Gliwice to miasto na prawach powiatu położone nad rzeką Kłodnicą w południowo-zachodniej Polsce, w
zachodniej części województwa śląskiego. Gliwice zajmują 19 _miejsce w Polsce pod względem
powierzchni (134,2 km2) oraz liczby ludności. To też 4. miasto pod względem liczby mieszkańców w
województwie śląskim. Miasto należy do Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) - pierwszego i_
największego związku metropolitalnego w Polsce, którego obszar zamieszkuje blisko 2,3 mln osób.
Gliwice są bardzo dobrze skomunikowane z resztą Polski oraz ' -
z innymi krajami Europy - na terenie miasta przecinają się autostrady A1 i A4. Węzeł drogowy
Gliwice-Sośnica obejmuje poza autostradami także drogę krajową 44 oraz Drogową Trasę Srednicową

l
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(DTŚ). „DTŚ-ka”. Na terenie Gliwic znajduje się lotnisko sportowe, a w odległości 43 km - _
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Dwa kolejne międzynarodowe lotniska, w
Krakowie i czeskiej Ostrawie, znajdują się w odległości około 100 km od miasta. W Gliwicach znajduje się
największy port śródlądowy w Polsce, zapewniający połączenie z zespołem portowym-
Szczecin-Swinoujście oraz z innymi europejskimi drogami wodnymi
Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ostatnich latach
kształtowała się następująco (wg stanu na dzień 31 grudnia):
-w2012r.-184565 .
- w2013 r.- 183 242
- w 2014 r. -181 388
- w 2015 r.- 179 146
° w 2016 r. -176 737
' w 2017r.- 174 431
- w2018r. - 172 875

Gmina Gliwice zgodnie z obecnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla WojeWództwa
Slaskiego na lata 2016-2022 (przyjętego uchwałą nr V/37/8/2007 sejmiku województwa śląskiego z dnia 24
kwietnia 2017 r.), w którym wyznaczono trzy RGOK (regiony gospodarki odpadami komunalnymi) należy
do Regionu II. W tym Regionie działa , 15 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
zielonych i innych bioodpadów (RIPOK-OZiB), oraz 7 regionalnych instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (RIPOK-MBP).
Stan fonnalnoprawny funkcjonowania gminy ,
Gliwice funkcjonują na podstawie Statutu Miasta Gliwice podjętego uchwałą Nr 11/24/2018
Rady Miasta Gliwice 2 dnia 13 grudnia 2018r. Organami Miasta są:
- Rada jako organ stanowiący i kontrolny; „
- Prezydent jako organ wkanawczy.
° Zadania gminy

1.1. Regulamin utrzymania czystOści i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) i szczegółowe
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
Rada Miejska w Gliwicach po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gliwicach uchwaliła Uchwałą Nr XXVIII/513/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. -
Przyjęty ‹ 'przez gminę, „Regulamin . .” został dostosowany do „Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Śląskiego 2014” (przyjętego uchwałą Nr IV/25/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z
dnia 24.08.2012 r.) w wymaganym terminie 6 miesięcy od uchwalenia tego Planu.
Następnie powyższy Regulamin był zastępowany kolejnymi uchwałami:
° Uchwałą Nr XXXII/603/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w spraWie zmiany
uchwały Nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice,
- Uchwałą Nr XIII/323/2016 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, v
' Uchwałą Nr VI/108/2019 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 30 maja 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania

' czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.),
' Uchwałą Nr IX/164/2019 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 10 października 2019r. o zmianie uchwały w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice,
(uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2020r.).

W „Regulaminie utrzymania czystości i_ porządku na terenie miasta Gliwice” zostały zdefiniowane
podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami jak również zoStały określone szczegółowe
wymagania związane z gospodarką odpadami na terenie miasta, W tym?
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.c.p.g.);

h
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W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązano właścicieli do selektywnego ,
zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje:
- papier, ›
- odpadyulegające biodegradacji,
'tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
° szkło, `

-° przeterminowane leki i chemikalia,
' zużyte baterie i akumulatory,
° zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, .
~ zużyte opony.

2) określenie rodzaju i minimalnej objętości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych

' pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu: średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach, liczby osób korzystających zrtych pojemników (art. 4 ust. 2 pkt 2 u.c.p.g.); `
Ustalono, że pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na
nieruchomościach zamieszkałych powinny mieć minimalną pojemność odpowiadającą co najmniej 120
litrorn. Do odpadów zbieranych selektywnie przeznacza się pojemniki, kontenery lub worki o pojemności
co najmniej 60 litrów. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne ~ 120 litrów z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i proWadzona-jest działalność handlowa branży ~
spożywczej oraz gastronomicznej należy wyposażyć w co najmniej 1 pojemnik do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych o pojemności 240 litrów. Nieruchomości, na których usytuowane są cmentarze
należy wyposażyć w co najmniej 1 pojemnik nie mniejszy niż 1100 litrów. Nieruchomości, na których
usytuowane są rodzinne ogrody działkowe oraz nieruchomości dzierżawione od gminy z przeznaczeniem
pod uprawy warzywne, nie będące częścią rodzinnych ogrodów działkowych, należy wyposażyć w okresie
od kwietnia do października w co najmniej 1 pojemnik nie mniejszy niż 1100 litrów. Natomiast kosze
uliczne powinny mieć pojemność minimalną 30 litrów. 3 .
Pojemniki/worki na odpady komunalne zbierane selektywnie posiadają następującą kolorystykę:
- niebieski - papier, ` Ĺ . . '
- zielony - szkło,
- żółty -tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,
' brązowy - odpady ulegające biodegradacji. '
Worki/pojemniki na mieszane odpady komunalne Ustala się w kolorze szarym lub czarnym.
Pojemniki -na odpady komunalne powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, `
w szczególności być okresowo oczyszczone i dezynfekowane, nie rzadziej niż' raz na kwartał.
3) określenie częstotliwości i sposobu pózbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 nst. 2 pkt 3 u.c.p.g.). Należy zweryfikować, czy
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, został zaopinioWany przez państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.).
Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy
stan higieniczno-sanitamy oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby
nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, nadmierne przepełnienie
pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych` ze zbiornika bezodpływowego. Zgodnie z aktualnie
obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i pórządku na terenie miasta Gliwice, ustalono
następujące minimalne częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1. odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji: 9
a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej, w budynkach w których mieszczą się
nie więcej niż dwa lokale - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie - `

A b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 razw tygodniu,
0) dla nieruchomości, na których `nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej
1 raz na 2 tygodnie, A -
2. odpady zbierane selektywnie z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji:
a) dla zabudowy jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej, w budynkach w których mieszczą
się nie więcej niż dwa lokale - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie '

1 k \
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b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
0) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej i gastronomicznej) -
co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,
(1) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej i
gastronomicznej - co najmniej 1 raz w tygodniu,
3. z koszy ulicznych na odpady komunalne - co najmniej 1 raz w tygodniu, z częstotliwością
uniemożliwiającą przepełnienie koszy, zapewniaj ącą zachowanie czystości i porządku,
4. z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy masowe - niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
W regulaminie określono również sposoby pozbywania się odpadów komunahiych z terenu nieruchomości
zamieszkałych a także obowiązki i wymagania dla osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta
gospodarskie, wyznaczono obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określono terminy ich
przeprowadzania (tj. w okresie wiosennym i jesiennym).
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gliwicach. - „ '
Obecnie obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gliwice” oraz
wcześniejsze uchwały w sprawie „Regulaminu...” stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
kontroli.
1.2. Uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g.):
Miasto Gliwice uchwaliło niżej wymienione uchwały w sprawie:
1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rada Miasta Gliwice w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty przyjęła: ,
- Uchwałę Nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
° Uchwałę Nr XXXIII/615/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr
XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
0 Uchwałę Nr XXXIV/654/20l3 z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr
XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

' ' Uchwałę Nr XL/844/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia* tekstu
jednolitego uchwały nr XXXII/605/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty,
° Uchwałę Nr XLII/870/2014 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały XXXII/605/2013 Rady Miejskiej W Gliwicach z dnia 14Amarca 2013r. W sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty,
- Uchwałę Nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
- Uchwałę Nr XXXIII/745/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w spraWie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, '
- Uchwałę Nr 11/15/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, '
o Uchwałę Nr IV/75/2019 z dnia 28 marca 2019r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (§ 2_ ust. 1 a wchodzi
w życie od 1 stycznia 2020r.), '
o Uchwałę Nr IX/162/2019 z dnia 10 października 2019r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (uchwała
wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.),

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .na terenie miasta Gliwice powstającymi na
zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawek opłat
określonych w uchwale.
Obecnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób

Niniejszyprotokól kontroli nie może byćpowielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcjęęràçz którq został
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~ selektywny wynosi:
0 dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 0,55 zł od 1 m2 powierzchni; „
0 dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 inie większej niż 90 m2:
- 0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2; „ '
0 dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
- 0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,43 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie-
- 0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
° dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2
- 0,55 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,43 zł od 1 m2 powierzchni poWyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie
- 0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie
- 0,15 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2 '
W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosi:
- dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 2,00 zł od 1 m2 powierzchni;
' dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2:
- 2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2;
- dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2:
- 2,00 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 1,50 zł od 1 m2 powierzchni'powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie
- 1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2;
- dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2
- 2,002ł odl m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 1,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie
- 1,00 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie
- 0,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2

Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunahiymi oraz
stawkiopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
2) stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności;
Nie uchwalono uchwały określającej stawki opłaty za pojemniki lub worki o określonej pojemności. ‹
W uchwale Nr XIII/324/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
_świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
.zbierania odpadów komunalnych, zobowiązano przedsiębiorcę odbierającego odpady do wyposażenia
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w
pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów.

3) fakultatywnie zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy

` społecznej, 0 którejmowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub '
rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Nie uchwalono w Gminie Gliwice w. uchwały.
Zarządzeniem Nr PM-5762/18 Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia 01 luty 2018r. określił zasady udzielenia
osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków
celowych.
1.3. Uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

' komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza` się z dołu czy z góry (art. 61 ust. 1 u.c.p.g.) oraz
fakultatywnie zarządzająca pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaćzająca inkasentów i określająca wysokość wynagrodzenia za inkaso (art. 61 ust. 2 u.c.p.g.).
W niżej wymienionych uchwałach` określono terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za
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gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- Uchwała Nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach 'z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XXXIII/616/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/606/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
0 Uchwała Nr XL/845/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie obwieszczenia w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 2 Nr XXXII/606/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
14 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XLVII/1027/2014 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 6 listopada 2014r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
° Uchwała Nr XIV/352/2016 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 17 marca 2016r.
w sprawie z obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą z dnia 17 marca 2016r., opłatę za gospodaroWanie odpadami
komunalnymi uiszcza się z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w
terminach:
- za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
- za II kwartał do 15 lipca danego roku
- za III kwartał do 15 października danego roku,
- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiuiszcza się w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach
lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie _internetowej Urzędu.

'Gmina nie uchwaliła poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i try uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowią załącznik nr 4 do protokołu kdntroli. ' '
1.4. Uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach i miejscu składania .deklaracji
(art. 6n u.c.p.g.).
W mieście Gliwice zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Rada Miasta podjęła:
- Uchwałę Nr Uchwała nr XXXIII/617/2013 z dnia 4 kWietnia 2013r.w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
0 Uchwałę nr XXXIV/6550013 z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr
XXXIII/617/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, _ ` . _
~ Uchwałę nr XXXIX/813/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Nr
XXXIII/617/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie' odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
określenia warunków i nybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej ' i
' Uchwałę nr XL/841/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r. sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 'komunikacji
elektronicznej, ' >
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- Uchwałę Nr XLIV/926/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniającą uchWałę Nr XXXIII/617/2013 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracjio 'wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, `

` ' UchWałę Nr IV/47/2015 z dnia 19 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- Uchwałę Nr VII/l30/2015 z dnia 18 czeera ›2015r. w sprawie z obwieszczenia w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/617/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2013r.
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 'przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za -pomocą środków komunikacji
elektronicznej, - r . i
' Uchwałę nr XXI/521/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklarację, której wzór określono w uchwale Rady Miasta Gliwice 2 dnia 17 listopada 2016 można złożyć
›w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl) oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji

. Publicznej ePUAP (www.wpuap.g0v.pl). Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację
Prezydentowi Miasta Gliwice w następujących terminachzl4 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ' i
Uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowią załącznik nr 5. do niniejszego protokołu kontroli. ` .
1.5. Uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.), w tym:
W Sprawie określeniaszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunahiych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunahiymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów, w mieście Gliwice uchwalono:
° Uchwałę Nr XXVIII/514/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierućhomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, „ i t › '
° Uchwałę Nr XXXII/6040013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/514/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwałę Nr XL/843/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały nr XXVIII/514/20'12 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia .usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ' v
- Uchwałę Nr II/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, i '
° Uchwałę Nr XIII/324/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie schegółowego sposobu i zakresu
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świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ' częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych -
' Uchwałę Nr VI/107/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie' odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunahiych od właścicieli
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2020r.)
o Uchwałę Nr IX/163/2019 z dnia 10 października 2019r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliWość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (uchwała wchodziw życie z dniem 1 stycznia 2020r.)

Obecnie obowiązująca uchwała Nr XIII/324/2016 z dnia 4 lutego 2016r. określa, że bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych takich jak:
zmieszane odpady komunalne, papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło i
odpady wielkogabarytowe. W uchwale ustalono częstotliwość odbierania ww. odpadów.
W uchwale określono szczegółowo ilość worków/pojemników i częstotliwość odbioru odpadów zielonych
ulegających biodegradacji z zależności od zabudowy.
Pozostałą ilość oraz odpady zielone ulegające biodegradacji nie mieszczące się ze względu na swoje
rozmiary w odpowiednim pojemniku lub worku np. gałęzie, krzaki, właściciel nieruchomości może
samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w
Gliwicach przy ul. Rybnickiej (na terenie' administrowanym przez Przedsiębiorstwie Składowania i
Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z 0.0. ). . .
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady
komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny, takie jak:
1) odpady zielone ' ' i
2) zużyte opony
3) odpady budowlane i rozbiórkowe
4) odpady wielkogabarytowe. ‹
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) inne odpady _niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym termometry
rtęciowe.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi przyjmowania odpadów w dni'
robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 13.00.

1) fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art; 6r
ust. 3a u.c.p.g.); , . ' .
Miasto Gliwice nie wprowadziło ograniczeń ilości poszczególnych ñakcji odpadów stanowiących odpady
komunalne.

2) fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od
ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.);
Zgodnie z obecnie obowiązującą, podjętą przez gminę uchwałą Nr XIII/324/2016 z dnia 4 lutego 2016r.'

- ustalono następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:
1. w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej W budynkach, w których mieszczą się nie
więcej niż 2 lokale: .
a) odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z

| ›
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harmonogramem przedsiębiorcy, . - '
b) odpady zebrane selektywnie takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe
oraz szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie_z harmonogramem przedsiębiorcy,
c) odpady wielkogabarytowe - na zgłoszenie, potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy
zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo przedsiębiorcy, który ustali termin odbioru nie dłuższy niż
miesiąc od zgłoszenia, '
2. w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 3 do 6 lokali:
a) odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu, zgodnie z '
harmonogramem przedsiębiorcy,
b) odpady zebrane selektywnie takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe_
oraz szkło - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy.

v c) odpady wielkogabarytowe '- na zgłoszenie, potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy
zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo przedsiębiorcy, który ustali termin odbioru nie_ dłuższy niż 14
dni od zgłoszenia - - -
3. w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy,
b) odpady zielone ulegające biodegradacji: ' A >
- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 7 do 12 lokali w ilości 4801 raz w
tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią
-w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 12 lokali 11001 raz w
tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią, `
c) odpady zebrane selektywnie, takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania
wielomateriałowe oraz szkło - nie rzadziej raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy,
d) odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

3) ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie '2 zabudowy jednorodzinnej; rzadsza

„ częstotliwość odbierania zmieszanych odpadówłkomunalnych `oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części `wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.);

W Mieście Gliwice zmieszane odpady komunalne i odpady'ulegające biodegradacji odbierane są:
i l. w budynkach jednorodzinnych i w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale ~ nie
rzadziej ,niż raz na 2 tygodnie, _ :
2. w budynkach, w których znajduje się od 3 do 6 lokali - nie rzadziej niż raz w tygodniu
3. w budynkach, w których znajduje się więcej' niż 6 lokali:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż 3 razy W tygodniu
b) odpady zielone ulegające biodegradacji: ' ' ,
- w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 7 do 12 lokali w ilości 4801 raz w
tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce 'zagospodarowanej zielenią ` '
- 'w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 12 lokali 11001 raz w
tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią

4) określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub „
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. '3d u.c.p.g.);
.W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od

' właścicieli nieruchomości, oraz prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, należy zgłaszać
pisemnie, elektronicznie, telefonicznie oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydżiale
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

5) należy ustalić,` czy projekt uchwały, o której mowa w art. 6r ust. 3 u.c.p.g. był zaopiniowany przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.); ,
Obecnie obowiązująca uchwała Nr XIII/324/2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w _zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości. opłatę za
gospodarowanie odpadami ~ komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego

. J _
Niniejsvprotokól kontroli nie może byćpowielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, ?ferrtárq-zęštał

{\
strona 10 z 23

sporządzam inaczgi niż w całości.
1 J L/Ä

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 501/2019 '



zbierania odpadów komunalnych została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach.

' „ 6) należy ustalić, czy i w jaki sposób uchwała określa tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości. ` ›
Ww. uchwała określa, że w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłosić
zaistniałą nieprawidłowość pisemnie, elektronicznie, telefonicznie oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w
Gliwicach w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, ul. Zwycięstwa 21, 44-100
Gliwice.
Uchwały określające szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, _w zamian za
uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią załącznik nr 6 do
protokołu kontroli. .
1.6. Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 60 ust. 2
u.c.p.g.). .
Gmina Gliwice nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1.7. Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców,
gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.).
Gmina Gliwice nie jest podzielone na sektory - nie podjęto takiej uchwały.
1.8. Uchwała fakultatywna określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.).
Nie uchwalono takiej uchwały. ›

2. Obowiązki gminy « .
Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu kontroli stanowią tabele dotyczące informacji i obowiązków
Gminy Gliwice w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz organizacji odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. I ' i
2.1. Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) realizacja obowiązku udzielenia zamówienia publicznego lub zamówień publicznych (w przypadku,
gdy gmina jest podzielona .na sektory) na odbieranie odpadów komunalnych lub na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6d u.c.p.g.) - od 1 stycznia
2017 r., tj. powejściu w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustaWy z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Należy ustalić, czy gmina

` udziela zamówienia kontrolowanej przez siebie jednostce organizacyjnej (np. zakładowi budżetowemu, -
spółce komunalnej) w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house), czy. też udziela zamówienia podmiotowi
zewnętrznemu w trybie przetargu lub w innym trybie przewidzianym ustawą' z dnia 29 stycznia 2004 r. _
Prawo zamówień publicznych (DzU. z 2018 r., poz. 1986); ~

Gmina od 2013 r. organizuje przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Gmina przy zlecaniu usług w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych stosowała i nadal stosuje przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
wymagania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas gmina nie'
zorganizowała odbierania odpadów komunalnych poprzez zamówienia z wolnej ręki, tzw. in-house. ' '

'2) realizacja obowiązku zorganizowania przetargu naodbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (art. 6d u.c;p.g.), w przypadku, gdy
gmina zrealizowała ten obowiązek przed wejściem w życie art. 6d zmienionego art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z
dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), tj. do 31 grudnia 2016 r., a zawarta umowa na dzień prowadzenia kontroli
pozostała obowiązująca; .
Prezydent Miasta Gliwice wywiązał się z obowiązku zorganizowania przetargu na odbieranie i

i . l\ .
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zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.
Pierwszy przetarg został ogłoszony w dniu 22.04.2013r. Do przetargu zgłosiło się Konsorcjum firm

. Remondis Gliwice Sp. z 0.0. i Remondis Tarnowskie Góry Sp. z 0.0., z którym Miasto Gliwice zawarło
umowę na okres od _1.07.2013 r. do 30.06.2015 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty w 100% decydowała cena. Podczas prowadzonego postępowania
przetargowego nie było odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Kolejny przetarg ogłoszono 14.03.2015r. Do przetargu zgłosiło się Konsorcjum firm Remondis Gliwice Sp.
z 0.0. i Remondis Tarnowskie Góry Sp. z 0.0. O wyborze oferty decydowała cena w 90 %, liczba pojazdów
spełniających wymagania co najmniej normy Euro 4 w zakresie emisji spalin w 10 %.
Postępowanie unieważniono 02.04.2015r. na 'podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień
publicznych; cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu złożono jedną ofertę z ceną 41 823 217,44 zł, a zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 32 000 000 zł.

Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 09.04.2015r. Do przetargu zgłosiło się Konsorcjum firm
Remondis Gliwice Sp. z 0.0. i Remondis Tarnowskie Góry Sp. z 0.6., z którym Miasto Gliwice zawarło
umowę na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. „
O wyborze oferty decydowała cena w 90 %, liczba pojazdów spełniających wymagania co najmniej normy
Euro 4 w zakresie emisji spalin w 10 %. -

06.02.2017r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do przetargu zgłosiły się 2 podmioty gospodarcze:
- Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z 0.0. Chorzów,
- Remondis Gliwice Sp. z 0.0. `

„ O wyborze najkorzystniejszej oferty w 90% decydowała cena, a w 10 % pojazd który spełnia wymagania
poziom emisji spalin Euro 5 'i wyższy. W przetargu wybrano ofertę Remondis Gliwice Sp. z 0.0.
13.06.2017 r. zawarto umowę na okres od 1.07.2017 r. do 31.12.2019 r. Podczas prowadzonego
postępowania przetargowego nie było odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. i

W dniu 10.07.2019 r. Miasto Gliwice ogłosiło nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Gliwice
2020-2021. `-
Do przetarguzgłosił się jeden podmiot: Remondis Gliwice Sp. z 0.0. O wyborze oferty decydowała cena w ›
80 %, pojazd, który spełnia poziom emisji spalin Euro 6 i wyższy. *'
Postępowanie unieważniono: w dniu 14.11.2019r. część'I dotycząca nieruchomości zamieszkałych, w
dniu12.09.2019r część II dotycząca nieruchomości niezamieszkałych. Postępowanie w części I zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych; cena
najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. W postępowaniu złożono jedną ofertę z ceną 83 858 603,40 zł, a zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę`59 161 335,20 zł. .

7 Część II postępowania została unieważniona na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 6 ustawy prawo zamówień
. publicznych; wyśtąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w intereśie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3) realizacja obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na odbieranie lub
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 6f u.c.p.g.) - ›
dotyczy przetargów zorganizowanych do 31 grudnia 2016 r. '
Gmina Gliwice wypełniła obowiązek zawierania umowy z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W czasie kontroli
przedstawiono 3 dotychczas zawarte umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości żarnieszkałych na terenie miasta Gliwice. .
.Przedłożone w czasie kontroli kopie umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnyćh od
właścicieli nieruchomości stanowią załącznik nr.8 do protokołu kontroli. v

4) wskazanie w umowie instalacji, _w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany „
przekazać odebrane odpady (art. 6fust. 1a u.c.p.g.); _ › - „
Ustalono, że w umowach na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
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