
nieruchomości zawartych przez Gminę Gliwice z poszczególnymi przedsiębiorstwami na lata 2015-2017 i
na lata 2017-2019 wskazano instalacje, w tym instalacje RIPOK, do których podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany przekazywać zebrane odpady. Wykaz instalacji
znajduje się w załączniku do umowy. '
W umowie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na lata
2013-2015 w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, określono
zasady przekazywania Odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany był do przekazywania
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych znajdujących się
w regionie II lub do instalacji zastępczej w przypadku gdy instalacja regionalna uległa awarii bądź nie
może przyjmować odpadów z innych przyczyn, zgodnie z uchwałą nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla
województwa śląskiego 2014”

2.2. System naliczania opłat za góspodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości. .
1. W trakcie kontroli należy ustalić, którą z wymienionych w art. 6j u.c.p.g. metod określenia stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości uchwaliła
kontrolowana gmina. Należy również podać informację w przypadku przyjęcia przez gminę systemu
mieszanego. Ponadto należy wskazać średnią stawkę opłat za zmieszane odpady komunalne oraz odpady
komunalne selektywnie zbierane w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w przypadku stawek przyjętych od
gospodarstwa domowego należy wskazać średnią stawkę za gospodarstwo 1-osobowe);
Stosownie do aktualnie obowiązującej Uchwały Nr 11/15/2018 Rady Miasta Gliwice 2 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,
przyjęto opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od powierzchni lokalu mieszkalnego.

W Gminie Gliwice zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Rada Miasta podjęła: -
- Uchwałę Nr XXXII/6050013 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, ›
° Uchwałę Nr XXXIV/654/2013 z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwałyRady 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 14 marca 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 II/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,
- 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.),
- Uchwałę Nr IX/162/2019 z dnia 10 października 2019r. ozmianie uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (uchwała
wchodzi w życie od 1 stycznia 2020r.),

1
Niniejszyprotokól koniroli nie może byćpowielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, p {malaria} został

A '7sporządzony inaczej niż w całości.

'5

strona 13 z 23
protokół kontroli nr WIOS-KATOW 501/2019 ._ m ä»



Aktualna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 0,55 zł od 1 m2 powierzchni;
2. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie 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;
3. 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;
4; dla lokalimieszkalnych 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:
1. dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 2,00 zł od 1 m2 powierzchni; - v
2. 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;
3. 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;
4. dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2
- 2,002ł 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 do 120 m2 włącznie
- 0,50 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2

Ustanowiona przez gminę ww. stawka za odbierane komunalne odpady segregowane . i
zmieszane, uległa zmianom od początku funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami. ‹ W przypadku
odpadów zbieranych w sposób selektywny, dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60
m2 - 0,30 zł za każdy m2 - w 2013r., 0,38 zł za każdy m2 powierzchni w 2015r., 0,45 zł za każdy m2
powierzchni w 2017r., 0,55 zł za każdy m2 powierzchni w 2019r. .
W przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny, dla lokali mieszkalnych o powierzchni
mniejszej lub równej 60 m2 0,45 zł za każdy m2 - W 2013r., 0,76 zł za każdy m2 powierzchni w 2015r.,
2,00 zł za każdy m2 powierzchni w 2017r. ~ `

2). Należy zweryfikować, czy gmina ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.;
W toku kontroli ustalono, że Gmina Gliwice stawkę opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie
ustaliła zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g., tj. stawka ta wynosi nie więcej niż 0,08% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

› 3). Należy ustalić, czy kontrolowana gmina podejmowała działania, o których mowa w art. 60 u.c.p.g. oraz
wskazać liczbę wydanych decyzji oraz przyczyny, z poWodu których zostały wydane; .
Ustalono, że Gmina Gliwice w latach 2013 - 2018 podejmowała działania, o których mowa w art. 60
u.c.p.g.. W 2014r. zostały wydane 2 decyzje, w 2015r. 10 decyzji, w 2016r. - 7 decyzji, w 2017r.- 5 decyzji
i w 2018r.- 10 decyzji. Wszystkie decyzje zostały wydane z powodu braku złożenia deklaracji.
4). Należy ustalić liczbę osób objętych w gminie systemem gospodarowania, odpadami komunalnymiw
oparciu o dane zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Według` stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców Gliwic wynosi 172 875 osób. Metoda ustalenia
stawki w Gminie zależy od powierzchni lokalu mieszkalnego.

5). Należy ustalić, na jakie cele kontrolowana gmina przeznacza pobrane opłaty (art. 6r ustą u`c.p.g.) oraz
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wskazać gminy, które przedmiotowe opłaty' przeznaczyły na cele inne niżwymienione w art. 6r ust.2
u.c.p.g. _
Gmina opłaty pobrane za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczała na:
o odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
0 tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu,
° edukacja ekologiczna wzakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
' wypoSażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty
utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1) W trakcie kontroli należy ustalić, jaka jest uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania zmieszanych
oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w podziale na nieruchomości jednorodzinne oraz`
wielorodzinne. '
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
harmonogramem przedsiębiorcy, I
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.
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:
- 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 niz 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.

2) Należy zweryfikować, czy gmina ustaliła (zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g.) tryb i sposób 'zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz liczbę przypadków nieprawidłowości
'w tym zakresie zgłaszanych przez mieszkańców, także czego zgłaszane nieprawidłowości dotyczyły
najczęściej. ` .
Gmina ustaliła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
'świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Przypadki 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 Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych, ul._ Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Liczba przypadków niewłaściwego świadczenia usług z roku na rok sukcesywnie wzrasta. W latach
2013-2014 nie odnotowano żadnego przypadku, w roku 2015 - 4 zgłoszenia, w 2016r. - 65 zgłoszeń, w
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2017r. - 88 zgłoszeń a w 2018r. 150 zgłoszeń dokonanych przez właścicieli nieruchomości. Przypadki
niewłaściwego świadczenia usług występujące naj częściej to: brak odbioru odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem, niedotrzymanie terminu dostarczenia/wymiany pojemnika na odpady, niedotrzymanie.
terminu mycia i dezynfekcji pojemników na odpady, odbiór odpadów przed godziną 6.00.
3) Należy wskazać, czy mieszkańcy korzystali z dyspozycji, 0 której mowa w art. 65 u.c.p.g. oraz podać
liczbę przypadków w okresie od 2017 r. do czasu kontroli.
Dotychczas mieszkańcy nie korzystali z dyspozycji pozwalającej na przekazywanie odpadów komunalnych
na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do rejestru działalności
regulowanej. `
4) Należy ustalić liczbę przypadków niedopełnieniaprzez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie

' selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich przez podmiot odbierający odpady
komunalne jako zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.). -
W „2017 r. odnotowano 43 przypadki, a w 2018r. 47 przypadków niedopełnienia przez właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich
przez podmiot odbierający odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne. › ‹
2.4. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - obowiązek budowy,
utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do '
przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 2 lita) u.c.p.g.). Należy opisać', w jaki sposób
obowiązek ten jest realizowany przez kontrolowaną gminę. ' ~
W ramach Śląskiego Centrum Recyklingu w Gliwicach zrealizowany został kompleksowy zakład
gospodarki odpadami obejmujący instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych oraz nowoczesną sortownię surowców wtórnych. Zakład posiada status instalacji RIPOK dla

_ Regionu Gospodarki Odpadami II województwa śląskiego.
2.5. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych .
I) Obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań-
wielomateriałowych' oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g). 7 w trakcie kontroli szczególnie
ważne jest ustalenie, w jaki sposób selektywne zbieranieodpadów komunalnych zostało ustanowione w
uchwałach, w porównaniu do faktycznego systemu zbierania odpadów na terenie kontrolowanej gminy.
Należy zidentyfikować wszystkie gminy, które ustanawiają wielopojemnikowy oraz dwupojemnikowy
system zbierania odpadów komunalnych, w podziale na tzw. „frakcję suchą” (odpady opakowaniowe) i
„frakcję mokrą” (zmieszane odpady komunalne), co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami (w
przepisach brak jest definicji umownie przyjętych dla ww. podziału); -~ v ,
Ustalono, że Gmina Gliwice w przyjętych uchwałach określiła obowiązek selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Z obszaru gminy odbierane są takie frakcje jak:
a) papier,
b) odpady ulegające biodegradacji, ›„ .
c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
d) szkło, ` i
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meblei inne odpady wielogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) zużyte opony.~

›Gmina nie ustanowiła odbierania odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym, I tj. na _
„frakcję suchą” i „frakcję mokrą”.

2) Należy ustalić, czy kontrolowana gmina` wdrożyła lub na jakim jest etapie wdrożenia systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2017 r.
rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w szczególności:
a) ustalić, czy na dzień kontroli gmina dostosowała umowę na odbieranie lub odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ww. rozporządzenia. Należy wskazać, czy gmina
ustanowiła oraz faktycznie odbiera frakcje odpadów wymienione w § 3 ww. rozporządzenia Istotne jest, że
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w ramach frakcji odpadów ulegających biodegradacji gminy powinny uwzględnić Zbieranie odpadów
kuchennych i zielonych. W zależności od możliwości technicznych odpady te mogą być zbierane w ramach
jednej frakcji lub gminy mogą podjąć decyzję o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych. W
związku z powyższym należy określić, jaki jest sposób zbierania tych odpadów przez gminę. Ponadto
należy wskazać, jeśli gmina nie umożliwia mieszkańcom odbioru ñakcji odpadów ulegających
biodegradacji (właściciele nieruchomości zobowiązani są wyłącznie do ich zagospodarowania w
przydomowym kompostowniku lub ewentualnie przekazania do PSZOK);
W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Gliwice wdrożyła system selektywnego zbierania odpadów
komunalnych wynikający 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Sposób odbierania odpadów
segregowanych jest zgodny z ww. rozporządzeniem, obecnie oboWiązująca umowa zawarta z podmiotem
gospodarczym odbierającym te odpady jest dostosowana do wymagań rozporządzenia.
Gmina Gliwice dostosowała pojemniki do zbierania odpadów w sposób selektywny zgodnie z ww.
rozporządzeniem. Odpady odbierane są w pojemnikach lub workach o odpowiednim kolorze i oznaczone są
wymaganym napisem. _
Odpady zielone zbierane są selektywnie, natomiast odpady kuchenne razem z odpadami zmieszanymi.

b) Zweryfikować, czy gmina, która objęła selektywną zbiórką frakcje odpadów wymienione w w.
rozporządzeniu, dostosowała pojemniki do zbierania tych odpadów zgodnie z wymogami, o których
mowa w § 4 tego rozporządzenia, mając na uwadze, że okres przejściowy na dostosowanie pojemników, tj.
maksymalnie 5 lat od dnia wejścia rozporządzenia obowiązuje wówczas, jeśli odpady zbierane są w
pojemnikach, natomiast w przypadku, gdy gmina odbiera odpady w workach zobowiązana była je
dostosować z dniem 1 lipca 2017 r.;
Gmina Gliwice dostosowała pojemniki do zbierania odpadów w sposób selektywny zgodnie z
wymogami, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia. `
c) Zweryñkować, czy gmina, która objęła selektyWną zbiórką frakcje odpadów wymienione w § 3
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, oznaczyła pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych napisami, zgodnie z § 4 tego rozporządzenia. Należy uwzględnić, iż okres na dostosowanie
pojemników w tym zakresie upłynął w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowego
rozporządzenia, tj. z końcem 2017 r.;
Gmina Gliwice oznaczyła pojemniki do zbierania_ odpadów komunalnych napisami, zgodnie z § 4 ww.
rozporządzenia.
3) Obowiązek zapewnienia warunków do selektywnego zbierania odpadów budowlanych i
rozbiórkowych'w celu osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponównego użycia
i odzysku innymi' metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych _ i rozbiórkowych
(art. 3b ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.);
Na terenie gminy określono obowiązek selektywnego zbierania odpadów budowlanych i
rozbiórkowych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Odpady budowlane i
rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane), z samodzielnie prowadzonych remontów w gospodarstwach
domowych nie zawierające azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych można bezpłatnie oddać do
Punktu, Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
4) Obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie 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 u.c.p.g. w tym wskazanie miejsc,
w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z
gospodarstw domowych (art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. oraz art. 3 ust. 2b u.c.p.g.) - wykaz punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniemi analizą liczby PSZOK
w stosunku do liczby obsługiwanych mieszkańców (dostępność PSZOK dla mieszkańców) oraz
wyszczególnienie gmin, które zorganizowały tzw. „mobilne PSZOK”, a także informacją, czy gmina
prowadzi PSZOK samodzielnie (również przy pomocy własnych jednostek organizacyjnych), czy też
powierzyła jego prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu.
Na terenie Gminy Gliwice zgodnie z ustawoWym obowiązkiem został utworzony Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można~przekazywać bezpłatnie odpady
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komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zebrane W sposób selektywny, takie jak:
1) odpady zielone
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.
'Uchwałą Nr XXXV/705/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13.06.2013r. Gmina powierzyła
realizację zadania własnego Gminy pod nazwą utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Gliwice Przedsiębiorstwu Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp. z 0.0.
Informacje dla mieszkańców Gliwic związane z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się na stronie
internetowej .
httpsz//gliwiceeu/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami
Srednia liczba mieszkańców obsługiwanych przez PSZOK to średnio 2056 osób/miesiąc.

2.6. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotoWania do ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji '
Podczas kontroli ustalono, Że Gmina Gliwice sporządziła roczne sprawozdania za 2012 r., 2013 r., 2014 r., I
2015 r., 2016 r., 2017 r. oraz 2018 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
w których dokonano stosownych obliczeń osiągniętych poziomów recyklingu frakcji: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła (pmts), odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziomu ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji skierowanych na składowiska. i
1. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła- 10% za 2012 r., 12% za 2013 r., 14% za 2014 r., 16% za 2015 r., 18%
za 2016 r.'oraz 20% za 2017 r. oraz 30% za 2018r.- zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku irmymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2167); „ v '
W toku kontroli ustalono, że Gmina Gliwice wlatach 2012-2017 Osiągnęła następujące poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
- w 2012 r.- 13% (wymagany poziom 10%)
'- W 2013 r.- 15.02% (wymagany poziom 12%)
-~w 2014 r. - 29,52% (wymagany poziom 14%)
- w 2015 r. - 30,09% (wymagany poziom 16%)
- w 2016 r. - 23,6% (wymagany poziom 18%)
- w 2017 r. - 26,5% (wymagany poziom 20%)
- w 2018r.- 39 % (wymagany poziom 30 %)

2. Obowiązek osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 30% za 2012 r., 36% za
2013 r., 38% za 2014 r., 40%za 2015 r., 42% za 2016 r. oraz 45% za 2017 r. oraz 50% za 2018r.- zgodnie
z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie'
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). ' `
Ustalono, że kontrolowana gmina w latach 2012-2017 p osiągnęła następujące poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych:
° w 2012 r. -' 99.98% (wymagany poziom 30%)
- w 2013 r. -` 99,56% (wymagany poziom 36%)
' w 2014 r.- 100% (wymagany poziom 38%)
v w 2015 r. - 98,7% (Wymagany poziom 40%)
° w 2016 r. - 100,1% (wymagany poziom 42%)
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' W 2017 r. - 100% (wymagany poziom 45%)
° w 2018r.- 99 % (wymagany poziom 50 %)

3. Obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazyWanych do
składowania - 75% za 2012 r., 50% za 2013 r., 50% za 2014 r., 50% za 2015 r. oraz 45% za 2016 r.,
45% za 2017r. oraz 40% za 2018r. - zgodnie z tabelą w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska
z .dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy_ odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.
U. 2017 .r., poz. 2412). '
Ustalono, że Gmina Gliwice w latach 2012-2017 osiągnęła następujące poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
' w 2012 r. - 11,65% (wymagany poziom < 75%)
0 w 2013 r. - 3,94% (wymagany poziom < 50%)
' w 2014 r. - 1,39% (wymagany poziom < 50%)
° w 2015 r. - 2,1% (wymagany poziom < 50 %)
0 w 2016 r. - 0% (wymagany poziom < 45%)
- w 2017 r. - 37,5% (wymagany poziom < 45%)
- w 2018r. - 12 % (wymagany poziom < 40 %)

2.7. Obowiązek prowadzenia przez gminy kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu
gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej (art. 9u u.c.p.g.), zgodnie z dyspozycją
określoną w art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, udokumentowanych
protokołem z kontroli, o którym mowa w art. 380 „Poś”, oraz kary pieniężne nakładane na podmiot
odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x, 9xa oraz 9xaa u.c.p.g. Należy podać liczbę kontroli
przeprowadzonych w poszczególnych latach (2013-2018). Nie należy uwzględniać jako kontrolę
podmiotów odbierających odpady komunalne przypadków prowadzenia przez gminę monitu sposobu
_realizacji umów z tymi podmiotami (np.,0dbierania odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem).
Ponadto należy zweryfikować, czy gminy kontrolują strumień _odpadów komunalnych odbieranych przez
'podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, m.in. przy wykorzystaniu systemu „
GPS umieszczonego w pojazdach odbierających odpady lub wykorzystują inne formy nadzoru.

Gmina Gliwice przeprowadziła w 2016r. kontrolę podmiotu z którym zawarto umowę na odbiór odpadów
komunalnych zakończoną protokołem. _ '
Gmina prowadzi kontrole wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym .odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości poprzez kontrole w terenie, kontrole na podstawie sytemu GPS, W
ramach którego następuje kontrola m.in. trasy pojazdów, godziny przejazdu. Gmina, współpracuje z
zarządcami nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Gmina nakłada kary umowne.
W czasie kontroli ustalono, że Prezydent miasta Gliwice wymierzył administracyjną kary pieniężne: w
2013r - 6 postępowań, w 2014r. - 5 postępowań w trybie art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice wymierzył administracyjne kary pieniężne:
1. w trybie art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2013r.- 3
postępowania, w 2014r. - 1 postępowanie, w 2016r. - 1 postępowanie, 'w 2017r. 2 postepowania, w 2018 ~
3 postępówania, za przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ust. 6 u.c.p.g. po terminie,
2. w trybie art. 9x ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w gminach, w 2014r. - 6
postępowań, w 2017r. - 2 postepowania, w 2018 - 3 postępowania, '
3. w trybie art. 9xaa pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządkugw gminach, w 2018r. - 3
postępowania ' ' . ' ‹ `-

2.8 Sprawozdawczość: `
1) obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań 'z zakresu gospodarowania odpadami I
komunalnymi przekazywanych do marszałka województwa i do WIOŚ, ich terminowość (do 31 marca roku
następującego po roku, którego dotyczy - art. 9q ust. 2 u.c.p.g.) i rzetelność (zgodnie z art. 9q ust. 3 u.c.p.g.
oraz art. 9r ust. 2 u.c.p.g.) - za 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r.i 2018r.;
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Ustalono, że Gmina Gliwice wywiązywała się w latach 2013_ - 2018 z obowiązku przesyłania Rocznego
sprawozdania, wynikającego z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w ustawowym terminie. Powyższe roczne sprawozdania, były przygotowane rzetelnie i
przekazane terminowo zarówno do Urzędu Marszałkowskiego jak i WIOŚ w Katowicach, tj. do 31 marca,
za poprzedni rok sprawozdawczy. -

I

2) działalność gminy w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań (oraz kwartalnych do końca 2014r.)
przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne (art. 9n u.c.p.g.) oraz rocznych
sprawozdań przekazywanych przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w
przypadku, gdy PSZOK nie jest prowadzony samodzielnie przez gminę) - należy ustalić, które gminy i
dlaczego nie prowadziły weryfikacji sprawozdań oraz czy zostały nałożone kary pieniężne w trybie art. 9x
u.c.p.g; . -
Gmina prowadzi weryfikację informacji zawartych w sprawozdaniach składanych przez przedsiębiorców
odbierających odpady z tereny gminy.
Obecnie toczy się jedno postępowanie administracyjne w trybie art. 9x u.c.p.g.

3) należy ustalić, czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu półrocznym wzyWała
, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów
sporządzanych na potrzeby ewidencji ' odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie
określonych poziomów (art. 9p ust. 1 u.c.p.g.) - w przypadku niewzywania należy wskazać przyczynę.
W czasie kontroliustalono, że Gmina w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych
wzywała podmioty odbierające odpady komunalne do okazania stosownych dokumentów telefonicznie-lub
pisemnie. 4

4) należy ustalić, czy gmina w celu weryfikacji danych zawartych w rocznym sprawozdaniu wzywała
prowadzącego PSZOK do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz
dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów (art. 9p ust. _1 u.c.p.g.) - w przypadku
niewzywania należy _wskazać przyczynę` - i
Gmina nie wzywała podmiotu prowadzącego PSZOK do okazania stosownych dokumentów,-ponieważ
dane te są weryfikowane w trakcie analizy corocznych sprawozdań. Dodatkowo każdego miesiąca łącznie z
fakturą Gmina otrzymuje dane dotyczące ilości odebranych odpadów naPSZOK z podziałem na frakcje.

5) obowiązek składania sprawozdań zerowych w przypadku nieodbierania w- danym półroczu odpadów
komunalnych z terenu kontrolowanej gminy. , _
W toku kontroli ustalono, że do Urzędu Miasta Gliwice nie były przekazywane_ tzw. zerowe sprawozdania
przez podmioty gospodarcze, wpisane do rejestru działalności regulowanej, a nie odbierające w danym
okresie odpadów komunalnych z terenu Gliwic.

2.9 Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych w art. 3 ust.
2 pkt 9 u.c.p.g. o: „ * '
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gliwice www.gliwice.eu'znajdują się informacje dotycząc
gospodarki odpadami na terenie gminy. Znajdują się tutaj informacje dotyczące: .
1. podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, _
2. miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonyćh oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
3. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia v

_ masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania' w latach '
2012-2018, .
4. punktu selektyWnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające informacje o odbieranych_
odpadach, firmie obsługującej punkt, adres PSZOK oraz godziny przyjmowania odpadów,
5. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, wraz
z podaniem firmy, która podpisała z gminą umowę na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. ~ .
Ponadto na stronie internetov'vej znajdują się informacje dotyczące: podjętych uchwał w sprawie gospodarki
odpadami, zasad poprawnej segregacji odpadów komunalnych, harmonogram wywozu odpadów oraz
informacje dotyczące opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. I` \

`J
' Niniejszyprotokół kontroli nie może byćpowielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przethqu zostal

sporzadzonv inaczglliż w całości. i\ '7 ç**
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2.10 Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust 2 pkt
8 u.c.p.g.) oraz obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków
właścicieli nieruchomości, określonych W uchwałach (art. 13 ustawy z dnia 1 lipca .2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku W gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr
152, poz. 897).
'Gmina Gliwice prowadzi działalność edukacyjną od 2013r. W roku 2013 rozprowadziła broszury
informujące o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla budynków jednorodzinnych.
W roku 2014 plakaty dla zabudowy wielorodzinnej i ulotki ›dotyczące zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz segregacji odpadów. W roku 2016 ulotki informacyjne dotyczące odpadów zielonych.
W roku 2017 broszury informacyjne dla mieszkańców miasta Gliwice, książeczki edukacyjne dotyczące
segregacji odpadów komunalnych oraz zakazu spalania śmieci dla szkół podstawowych klas 1-3. W roku
2018 przeprowadzono konkurs „Segreguj odpady, przyroda sama nie da rady” kierowany do uczniów szkół
podstawowych, klas 1-3 oraz oddziałów zerowych. Obecnie zostaną rozprowadzona ulotki informacyjne (w
trakcie druku) dotyczące ostatnich zmian W ustawie. Stałe prowadzona jest strona internetowa
segreguj.gliwice.eu zawierająca informacje dla mieszkańców o zasadach segregowania odpadów, broszura '
także w jezyku ukraińskim i angielskim. ~
Przykładowe broszury informacyjne stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

2.11 Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej W zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. - 1 stycznia 2012 r. oraz
weryfikowanie przez gminę oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych W art.
9d u.c.p.g. Należy ustalić, jakie działania podejmuje gmina W celu zweryfikowania podmiotów
wpisywanych przez nią do rejestru działalności regulowanej. .
Podczas kontroli ustalono, że W Gminie Gliwice prowadzony jest rejestr działalności regulowanej W
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie ' z
obowiązującymi przepisami. Rejestr prowadzony jest od 2010 roku, obecnie Wpisano do niego 30
podmiotów gospodarczych. Wnioski weryfikowane są pod względem ich kompletności oraz pod względem
formalno-prawnym.
Gmina dokonuje wykreślenia z rejestru działalności regulowanej W zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na wniosek podmiotu. .
2.12 Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku związków
międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań.
Gmina Gliwice nie uczestniczy w związku międzygminnym. ,
2.13 Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10
u.c.p.g.) - należy sprawdzić wyłącznie fakt wykonania obowiązku, w jakim terminie iformie oraz sposób
wykorzystania analizy przez gminę. › ' ~
Gmina Gliwice corocznie opracowuje „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Gliwice”. „Analiza stanu...” za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013 udostępniona jest na stronie
intemetowej gminy.
Opracowanie zawiera m.in.: -
1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 'przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, A '
2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ›
3. koszty poniesione W związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

` 4. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
5. osiągnięte poziomy recyklingu odpadów. I ,
Gmina wykorzystuje opracowanie w celu poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz uszczelnienia obecnie istniejącego systemu, aby co roku osiągać poziomy recyklingu
odpadów komunalnych. Dane z analizy 'Wykorzystywane są także do planowania i przygotowania kampanii
edukacyjnych.
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gliwice za rok 2018” stanowi
załącznik nr 10 do-protokołu kontroli. . '
2.14 Składowanie 'lub magazynowanie odpadów w miejscach' na ten cel nieprzeznaczonych (art. 26 ustawy
o odpadach)

Niniejszyprotokół kontroli nie może byćpowielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez 70')? ostał
sporzadzonv inaczej niż w całości.
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Na terenie Gminy Gliwice w 2018r. stwierdzono 4 przypadki składowania lub magazynowania odpadów w
miejscu na ten cel nieprzeznaczonym -_
1) odpady tworzyw sztucznych z wstępnego sortowania odpadów komunalnych (kod 19 12 12) - odpady z
Włoch i odpady krajowe - wszczęte postępowania na usunięcie odpadów
2) _odpady niebezpieczne o różnych kodach (mausery 1000 l) - wszczęte postępowania na usunięcie
odpadów
3) odpady tworzyw sztucznych - wszczęte postępowania na usunięcie odpadów
4) odpady tworzyw sztucznych, gumy z wstępnego sortowania odpadów komunalnych. Odpady zostały
usunięte, organ umorzył postępowanie. ' _ __`

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popełnione Wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje k0ńc0We ' .
Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1. Upoważnienie wydane do udzielania informacji podczas kontroli 7 r
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gliwice - obecnie obowiązujący oraz
uprzednio obowiązujące regulaminy › p
3. Uchwały w sprawie wyboru metody 'ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ' `
4. Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ' ~ ' ‹ `
5. Uchwały określające wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Uchwały określające szczegółowy sposób zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tyc'h odpadów p
7. Tabele dotyczące informacji i obowiązków Gminy Gliwice w zakresie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
8. Przykładowe broszury z zakresu prowadzonej przez gminę działalności informacyjnej i edukacyjnej

. 9. Umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gliwice za rok 2018

Integralną część niniejszego protokołu stanowia następujące załączniki:

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawierainformacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli-
umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.
W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje
stanowisko na piśmie Sląskiemu WojeWódzkiemu Inspektórowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóchjednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano. --

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Janusz Moszyński p.o. Prezydent Miasta Gliwice

sporzadzonv inaczej niż w całości. . O r`/
Niniejszyprotokól kontroli nie może byćpowielany bezpisemnej zgody kierownika komórki inspekcji“) ez którq zostal _
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Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.

1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 9/2019.

Miejsce i data podpisania protokołu: Giiwice, 20-12-2019

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki

kontrolowanej

p.o. nt Miasta

Ja usz Moszyński .

aczelnl \ ".^/Ĺ\,/1!2I.;f=' Piz-:di ~`;vx/zięć
ospodarc/z` i Usług Komunalnych

Mari' l Pendziałek

lnspektorlnsp Och nyŚrodowiska

mgr lnż. ek Galiniak

Podpis i pieczęć `prawnionego
inspektora

@QQQ/k9

Moi/WQQŚM '

Niniejszyprotokól kontroli nie może byćpowielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą zostal
gporzqdzonv inaczej niż w całości. K_
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