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Dotyczy: Odpowiedź na interpelację dot. ograniczenia w odbiorze 
śmieci w czasie pandemii 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 03.11.2020 r. 
Informuję, że zmiany w zakresie realizacji umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych były wprowadzone także, 
w początkowym okresie epidemii. Odbioru odpadów odbywał się od 
godziny 4:00 oraz zawieszono mycie pojemników. Informacje były 
zamieszczone na stronie internetowej miasta, mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej segreguj.gliwice.eu. 
Wystosowano także apel do właścicieli/zarządców nieruchomości 
w sprawie pozostawiania otwartych boksów dla ograniczenia kontaktu 
mieszkańców z powierzchniami drzwi, klamek, bram itp. Sytuacja była 
monitorowana na bieżąco przez Wydział Usług Komunalnych.  

Wraz z rozpoczęciem nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 01 lipca br. oraz zmniejszeniem liczby 
zachorowań (absencji pracowników firmy) usługa odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana była zgodnie z 
zapisami umowy. 

W związku z drugą falą pandemii w okresie jesiennym firma 
Remondis Gliwice Sp. z o.o. sygnalizowała już od miesiąca września 
opóźnienia w realizacji umowy z powodu znacznej absencji pracowników 
(L4, kwarantanna, samoizolacja itd.). Sytuacja była na bieżąco 
weryfikowana w terenie przez pracowników Wydziału Usług 
Komunalnych i zaobserwowano, szczególnie opóźnienia w odbiorze 
odpadów wielkogabarytowych. 

Mając więc na uwadze art. 15r ust. 4a ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
pisma firmy Remondis Gliwice Sp. z o.o. w których sygnalizują problemy 
w zakresie świadczenia usługi z powodu absencji pracowników 
chorujących na COVID-19 lub przebywających na kwarantannie 
ustalono:  

• zawieszenie realizacji mycia i dezynfekcji pojemników na odpady 
komunalne w miesiącu listopadzie (w okresie 1.12.-30.03 usługa 
według zapisów umowy nie jest wykonywana, ze względu na 
zmienne warunki atmosferyczne) z zastrzeżeniem możliwości 



 

wezwania Wykonawcy w okresie zimowym do interwencyjnego 
mycia pojemników w przypadku sprzyjających warunków 
atmosferycznych, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 
Zamawiającego z Wykonawcą, 

• zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów 
wielkogabarytowych na nieruchomościach wielorodzinnych do 1 
odbioru w miesiącu (awaryjny harmonogram odbioru 
umieszczony na stronie segreguj.gliwice.eu) w miesiącach 
listopad i grudzień br., 

• warunkowe odstąpienie od naliczania kar wynikających z zapisów 
umowy w miesiącach listopad, grudzień br. o ile Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu rzetelne wyjaśnienia przyczyn 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i będzie to 
związane z COVID-19, 

• utrzymanie na czas trwania stanu pandemii odbioru odpadów 
komunalnych od godziny 4:00 dla zapewnia ograniczenia 
kontaktów między załogami śmieciarek. 

W przypadku problemów w zapewnieniu ciągłości obsługi umowy 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych priorytetem staje 
się odbiór odpadów BIO oraz zmieszanych dla utrzymania 
odpowiedniego stanu sanitarnego na terenie miasta.  

Dyskusyjnym wydawać się może zawieszenie usługi mycia 
pojemników, kiedy epidemia trwa. Jednak należy wziąć pod uwagę, że 
pracownicy świadczący usługę mycia to ci sami, którzy odpady 
odbierają, a dostępna technologia mycia pojemników powoduje 
unoszenie się mgły wodnej wraz z zanieczyszczeniami wywołanej 
ciśnieniem wytwarzanym w urządzeniu myjącym. Istnieje zagrożenie 
transmisji zanieczyszczeń i patogenów wirusa na pracowników mimo 
stosowanych środków ochronnych, ale także do otoczenia. Zaniechanie 
tej usługi jest więc niezbędne dla ochrony pracowników firmy 
świadczącej usługę i zachowania ciągłości odbioru odpadów. 

Firma Remondis pracuje w systemie zmianowym i nie jest 
w stanie zaplanować pracy z wyprzedzeniem w trakcie trwania epidemii, 
gdyż absencje pracowników szczególnie zmian popołudniowych 
zgłaszane są w ciągu dnia pracy. Dlatego też Wydział Usług Komunalnych 
otrzymuje codzienny stan absencji pracowników, ilość pojazdów 
wyjeżdżających danego dnia oraz informację w zakresie realizacji 
umowy.  

Z przekazywanych informacji wiadomo, że w miesiącu listopadzie 
mimo absencji na poziomie ok. 30 osób udaje się realizować odbiór 
zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w tym także odpadów 
wielkogabarytowych. Harmonogram awaryjny został wprowadzony na 
wypadek drastycznej absencji pracowników co uniemożliwi realizację 
stałego harmonogramu. Należy mieć nadzieję, że sytuacja w firmie nie 
ulegnie pogorszeniu, a mając na uwadze okres przedświąteczny 
Wykonawca dołoży wszelkich starań aby realizować stały harmonogram 
odbioru odpadów. 

Przytoczone powyżej przepisy zostały wprowadzone przez rząd 
dla zabezpieczenia przedsiębiorców na czas trwania pandemii i biorąc 
pod uwagę, że rozliczenie z Wykonawcą dokonywane jest 



 

proporcjonalnie do ilości odebranych odpadów (od tony), a dodatkowo 
system gospodarowania odpadami nie zbilansował się na koniec 
poprzedniej umowy nie planuje się na dzień dzisiejszy przeliczania 
i obniżania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z 
pewnością ponowne kalkulowanie systemu zostanie przeprowadzone 
przed ogłoszeniem kolejnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.  

(-) Mariola Pendziałek 
Naczelnik Wydziału  
Usług Komunalnych 

/podpisano elektronicznie/ 


