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BR.0012.7.6.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 lipca 2020 r., godz. 15.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) System gospodarowania odpadami. 

2) System płatnego parkowania. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Zastępca 
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód, Kierownik Referatu Płatnego Parkowania 
Beata Krentusz-Kinzel, Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek oraz 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bożena Kus. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz powitał gości i poprosił ich o omówienie 
zgłoszonych Komisji tematów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok podziękował Komisji za możliwość 
przedstawienia propozycji zmian w uchwałach dot. gospodarowania odpadami oraz 
Systemu płatnego parkowania. Jako pierwszy chciałby zaproponować system 
gospodarowania odpadami i przedstawić trudności, przed jakimi stanęło miasto w tym 
zakresie. Dodał, że nie wpłynęły dotąd żadne uwagi i sugestie, w jaki sposób zmierzyć się 
z tym problemem. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował następnie, że w drugiej 
kolejności radnym zostaną przedstawione kwestie związane z systemem płatnego 
parkowania. W tym temacie wpłynął szereg uwag ze strony mieszkańców, ciekawe były 
zwłaszcza te przedstawione przez Radę Dzielnicy Śródmieście, których przyjęcie Zastępca 
Prezydenta będzie rekomendował.  

Ad 1) System gospodarowania odpadami. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poprosił o umożliwienie zabrania głosu 
przez Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych. 

Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek zapowiedziała, że 
radnym zostanie przedstawiony projekt uchwały zmieniającej stawki za odbiór odpadów. 
Poinformowała również, że propozycja została przedstawiona podczas spotkania z Radami 
Dzielnic. Nie wniosły one uwag, a rozmowa dotyczyła głównie funkcjonowania systemu. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że, jeśli radni nie zgłoszą uwag, 
Prezydent Miasta przygotuje projekt uchwały zawierający stawki, jakie zostały 
zaproponowane. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz poinformował, że uczestniczył 
w spotkaniu z Radami Dzielnic i potwierdza, że wszystko zostało dokładnie przedstawione. 
Przewodniczący zapytał następnie, czy radni mają jakieś uwagi. Wobec braku głosów, 
Przewodniczący poinformował, że Komisja czeka na projekt uchwały, który zaopiniuje na 
kolejnym posiedzeniu. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie obrad. 

Ad 2) System płatnego parkowania. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował, że wpłynęły ciekawe 
uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, niestety, ze względów 
formalnych, nie wszystkie można uwzględnić. Zastępca Prezydenta Miasta dodał, że 
koncepcja zmian w strefie płatnego parkowania została przekazana do Rad Dzielnic 
z prośbą o opinię. Rady wniosły pewne uwagi, a z większością z nich Zarząd Dróg Miejskich 
się zgadza.  

Kierownik Referatu Płatnego Parkowania Beata Krentusz-Kinzel przedstawiła 
radnym prezentację obrazującą proponowane zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego 
Parkowania wraz z uwagami Rad Dzielnic. 

Zarząd Dróg Miejskich zaproponował zmianę godzin obowiązywania poboru opłat z 10-18 
na 8-16, którą po konsultacji z RD Śródmieście zmieniono na 9-17. W zakresie stawek 
opłat, RD Śródmieście zaproponowała, by stawka rosła wraz z każdą godziną parkowania, 
co było niemożliwe do uwzględnienia. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował o istnieniu możliwości 
wprowadzenia tzw. „strefy śródmiejskiej” zamiast strefy A, wówczas miasto 
dysponowałoby większymi możliwościami kształtowania opłat. Zwrócił jednak uwagę, że 
w przyszłości planuje się zlikwidować strefę A, w związku z czym tworzenie strefy 
śródmiejskiej jest bezprzedmiotowe. Zastępca Prezydenta uznał również, że proponowany 
przez miasto wzrost cen jest adekwatny, by wspierać rotację pojazdów w strefie. 

Zastępca Dyrektora ZDM Dawid Ochód zwrócił uwagę, że wprowadzenie strefy 
śródmiejskiej wymagałoby również podniesienia stawki opłaty za pierwszą godzinę postoju, 
czego Zarząd Dróg Miejskich wolałby uniknąć, ponieważ cena ma być, w zamyśle, 
promocyjna, aby mieszkańcy byli zmotywowani do załatwienia swoich spraw w tym czasie. 

Kierownik Referatu Płatnego Parkowania Beata Krentusz-Kinzel poinformowała, że 
kolejną zmianą jest doprecyzowanie czasu na wniesienie opłaty i proponuje 2 minuty na 
dokonanie płatności mobilnej oraz 5 minut na płatność dokonywaną w sposób tradycyjny. 
Rada Dzielnicy Śródmieście zaproponowała, aby czas na dokonanie opłaty ustalić na 
5 minut niezależnie od sposobu wnoszenia opłaty. Następnie Pani Kierownik przystąpiła do 
omawiania kwestii abonamentów mieszkańca. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok poinformował na wstępie, że RD 
Śródmieście zaproponowała, by nie pobierać opłaty abonamentowej za pierwszy samochód 
lub pozostawić ją na poziomie 120 zł rocznie, natomiast za kolejny samochód Rada 
proponuje podniesienie opłaty do 300 zł. Miasto proponuje opłatę w wysokości 120 zł za 
pierwszy pojazd i 300 złotych za drugi oraz możliwość wykupienia abonamentów dla 
maksymalnie dwóch samochodów.  

Kierownik Referatu Rad Dzielnic Beata Krentusz-Kinzel wyjaśniła, że w przypadku 
abonamentów celem jest ograniczenie ich liczby, poprzez ograniczenie możliwości ich 
wykupienia. W takiej sytuacji zawężenie parkowania do 3 ulic nie jest już zasadne. Zarząd 
Dróg Miejskich będzie obserwować, jak się sprawdzi to rozwiązanie. ZDM proponuje więc 
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nie uwzględniać ograniczenia parkowania do 3 ulic, a najpierw zmierzać do ograniczenia 
liczby abonamentów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok podziękował Kierownik Referatu 
Płatnego Parkowania za przedstawienie propozycji. Wyjaśnił, że miasto pozostawia sobie 
na przyszłość ewentualne ograniczenie zasięgu abonamentu, ponieważ taka była 
propozycja mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz podziękował gościom za wypowiedź. 
Wyraził także podziękowanie pod adresem Rady Dzielnicy Śródmieście oraz zarządowi 
miasta i ZDM za przykład dobrej współpracy ze społecznością lokalną. Przyznał, że 
nurtowała go kwestia ograniczenia zasięgu abonamentu do trzech ulic i cieszy się, że 
rozwiązano tę kontrowersyjną kwestię. Odniósł się następnie do sugestii mieszkańców, że 
opłata dodatkowa jest za niska i zapytał, z czego to wynika. Wskazał, że opłata za brak 
biletu w komunikacji zbiorowej jest wyższa. 

Kierownik Referatu Rad Dzielnic Beata Krentusz-Kinzel wyjaśniła, że wysokość 
opłaty była kiedyś regulowana ustawowo, ale w tej chwili została uwolniona i możliwe jest 
jej zwiększenie. Miasto proponuje 100 zł lub 30 zł w przypadku uregulowania opłaty 
dodatkowej w ciągu 14 dni. 

Radny Tomasz Tylutko zapytał, czy była brana pod uwagę możliwość preferencyjnej 
opłaty dla osób korzystających z aplikacji mobilnej, podobnie, jak ma to miejsce 
w przypadku opłat za komunikację zbiorową. Zapytał także, z czego wynika, że koszty 
funkcjonowania Strefy najpierw wzrosły, a potem spadły. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok odniósł się w pierwszej kolejności do 
sprawy opłaty dodatkowej i wypowiedzi Przewodniczącego Komisji, zaznaczając, że, 
w przeciwieństwie do komunikacji zbiorowej, w strefie jest niemożliwe uchronienie się od 
kary za nieopłacenie postoju. Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Tylutko, 
Zastępca Prezydenta Miasta wskazał, że istnieje preferencyjne podejście do użytkowników 
aplikacji mobilnej, ponieważ korzystają oni z naliczania minutowego i płacą za dokładnie 
taki czas parkowania, jaki miał miejsce. Co do kosztów, to poprosił radnego o zapytanie 
drogą mailową, ponieważ wymaga to sprawdzenia. 

Zastępca Dyrektora ZDM Dawid Ochód potwierdził, że kontakt mailowy umożliwi 
podanie dokładnych danych. Dodał jednocześnie, że część kosztów przeszła z roku na rok, 
z różnych powodów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wymienił spośród nich m.in. 
amortyzację, czy koszty utrzymania załogi. 

Radny Zdzisław Goliszewski zapytał, dlaczego czas na dokonanie opłaty ma wynosić 
2 minuty. W tym czasie może się, zdaniem radnego, coś zaciąć w urządzeniu. Jest to 
zdaniem radnego „polowanie” na kierowców. 

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że pozostawia się 5 minut na 
dokonanie opłaty w urządzeniu PIAP. Dwie minuty dotyczą płatności za pomocą aplikacji 
mobilnej. 

Zastępca Dyrektora ZDM Dawid Ochód poinformował, że sprawa ta była przedmiotem 
analiz i uznano, że dla płatności mobilnej taki czas jest wystarczający. Dodał również, że 
zdarza się unikanie płatności przez kierowców, którzy obserwują, czy nie zbliża się 
kontroler i dopiero wtedy płacą. 

Radny Zdzisław Goliszewski uznał, że wydłużenie czasu nie narazi miasta na koszty, 
a da kierowcom poczucie bezpieczeństwa. Radny dodał, że nie wierzy, by ktoś tak 
obserwował zbliżanie się kontrolera, kiedy przebywa w pracy. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz wskazał, że o 5 minutach mowa 
w przypadku płatności w parkomacie, natomiast 2 minuty dotyczą płatności mobilnej, 
a telefon ma się przy sobie. 
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Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wskazał na zalety płatności mobilnej, 
np. wybór postoju na czas nielimitowany, który można zakończyć w dowolnej chwili. 
Problem wskazany przez radnego Z. Goliszewskiego jest, zdaniem Wiceprezydenta, 
niezrozumiały, a wśród kierowców zdarzają się osoby, które chcą zaoszczędzić na 
parkowaniu. 

Radny Marcin Kiełpiński zaproponował, aby wysokość opłaty dodatkowej, płatnej 
w ciągu 14 dni, podwyższyć przynajmniej do 50 zł. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz uznał, że w tej sprawie pozostaną 
jeszcze kwestie do przemyślenia. Zapytał następnie, czy radni mają jeszcze jakieś pytania 
do gości w omawianym temacie. W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący 
podziękował Zastępcy Prezydenta Miasta oraz gościom z Zarządu Dróg Miejskich 
i poinformował, że Komisja oczekuje na wpłynięcie projektów uchwał. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

a) Pismo w sprawie ustalenia stawki czynszu, lokal przy ul. Rolników (w sprawie nr 
BR.0012.17.24.2020, kor. nr UM.647811.2020). 

W posiedzeniu udział wzięła Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bożena 
Kus, która, na prośbę Przewodniczącego Komisji, omówiła sprawę.  

Radny Krzysztof Kleczka zapytał, jakie jest w tej sprawie stanowisko Prezydenta Miasta. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Bożena Kus poinformowała, że 
Zastępca Prezydenta Miasta proponuje utrzymanie wskazanej stawki czynszu przez okres 
3 lat. 

Przewodniczący Komisji Jacek Trochimowicz zapytał, kto z radnych jest za 
wyrażeniem pozytywnej opinii na temat prośby. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
zaopiniowała ww. prośbę pozytywnie. 

Resztę bieżącej korespondencji Komisja postanowiła omówić na kolejnym posiedzeniu 
w dniu 27 lipca br. o godz. 15.00. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

(-) Jacek Trochimowicz 
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