Protok61 nr PR.0012.3.12.2020
ze zdalnego posiedzenia Komisji Ochrony trodowiska
Rady Miasta Ruda tlaska
w dniu 29 paidziernika 2020 r.

W zdalnym posiedzeniu, ktoremu przewodniczyt p. Dariusz Wesoty udziat wzigli
cztonkowie Komisji oraz pozostali Radni. Przewodniczacy p. D. Wesoty o godz. 17.10 otworzyt
posiedzenie Komisji i po powitaniu cztonkow Komisji przedstawit porzadek posiedzenia:

1. Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu miasta Ruda Alaska.
2. Sprawy bie±kce, wolne gtosy.
Nieobecni Radni z Komisji Ochrony Srodowiska: E. Chmielewska
W posiedzeniu wzigli rowniei udziat:
p. K. Mejer- Zastcpca Prezydenta Miasta
p. K. Kuberek - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej
p. G. Soluch - Naczelnik Wydz. Zamowien Publicznych
Pkt. 1
p. K. Mejer - przeprosit za spOinienie, ktore wynikncto z powodu udziatu w zdalnej
konferencji z Wojewodk Slgskim dotyczqcej sytuacji epidemiologicznej. Poinformowat, te
Miasto bcdzie musiato stworzye 60 miejsc dla pacjent6w Covidowskich w Szpitalu Miejskim.
Podkreilit rownie±, ±e dwa najblitsze tygodnie 1304 bardzo trudne pod tym katem dla
naszego miasta.
Nastgpnie Pan Krzysztof Mejer przedstawit Radnym prezentacje dotyczqc4 odbioru i
zagospodarowania odpad6w komunalnych zgodnie, z ktora w 2018 r. miasto odebrato 54,2
tys. ton odpadow, a w roku 2020 odbierze ich ok. 61,7 tys. ton. Najwiccej jest odpad6w
zmieszanych. Poziom recyklingu byt na poziomie 30 % w 2018 r. i do tego roku spetnialiimy
wymogi recyklingowe. W 2019 r. recykling byt na poziomie 40% i niestety nie osikgricliimy
tego poziomu co oznacza, te moiemy ponieie z tego tytutu kart. W tym roku musimy
osikgme 50% co reowniei mole zostae nie osiunicte. Nastapit wzrost ceny za odbi6r i
zagospodarowanie 1 tony odpadow. W roku 2019 byt to koszt w kwocie 697,68 zt za tong
natomiast w roku 2020 jest to kwota 701,10 zt za tong. Gtowna przyczyna tego wzrostu jest
podniesienie optaty marszatkowskiej za sktadowanie odpadow na wysypiskach z 170 zt na 270
zt, wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost pensji minimalnej. Mamy od kilku lat
niedoszacowana optaty imiecion ktora nie pokrywa w 100 % koszt6w odbioru i
zagospodarowania odpadow. W 2016 r. rednica wynosita 5 zt, w 2017 r. - 5 zt, 2018 r. - 5,5
zt, w 2019 r. i 2020 r. °plata powinna bye na poziomie 29 zt, a byta 21,70 zt , czyli jest to
rotnica w kwocie 7,30 zt. Od roku 2016 do 2019 r. miasto doptacito prawie 20 min zt. z
budietu miasta. Ustawa gwarantuje nam 4 sposoby naliczania optaty imieciowej wraz z
maksymalnymi stawkami:
• od osoby - stawka maksymalna to 36,38 zt,
• od ilogci zu±ytej wody - stawka maksymalna to 12,73 zt/m 3 ,
• od powierzchni lokalu mieszkalnego - stawka maksymalna to 1,46/m 2 ,
• od gospodarstwa domowego 101,86 zt.
Wptynqty do urzqdu miasta dwie oferty konsorcjalne:
1. FCC Polska na kwotg 42 282 486 zt., czyli 780,84 zt/tong - wzrost optaty o 79 zt.
2. PreZero Service na kwotc 46 610 154 zt., czyli 860,76 zt/tong - wzrost o 159 zt.
Wysokoie optaty imieciowej na podstawie przetargu ksztattuje sic nastcpujaco:
FCC Polska

•
•
•
•

od osoby 30 zt,
od iloici zu±ytej wody 11,30 zt/m 3 ,
od powierzchni lokalu mieszkalnego 1,01 zt/m 2
od gospodarstwa domowego 67,19 zt,

PreZero Service Potudnie
• od osoby 33 zt,
• od ilosci zutytej wody 12,28 zt/m 3 ,
•
od powierzchni lokalu mieszkalnego 1,10 zt/m 2
• od gospodarstwa domowego 73,02 zt,
W tej chwili jestegmy na etapie weryfikacji formalnej. Wszystko wskazuje na wybor firmy
FCC Polska. Niektore miasta jak np. Piaseczno czy Gierattowice podniosty maksymalnie
stawki. W Tychach optata wzrosta do 26 zt. Sosnowiec podniost optatc z 17 zt na 27,70 zt.
W poniedziatek powinna sic rozstrzygnk sytuacja co do wymogow formalnych zto±onych
dwoch ofert, poniewai s4 pewne kwestie prawne, ktore musimy wyjagnie.
p. R. Kubica - zapytat, czy kosz gwiadczeri SIC zmienia.
p. K. Mejer - nic sic nie zmieni zwickszamy tylko czcstotliwoge odbioru popiotu poniewai
zostato to nam zasygnalizowane przez mieszkaricow. W koszcie odbioru 1 tony odpadow (701
zt) jest zawarty koszt transportu (170 zt). Zwickszanie czcstotliwoki zwiqzane jest ze
wzrostem kwoty. Ten przetarg byt finny ni± do tej pory. Poluzowaligmy rygory dla firm. W tej
chwili firmy mon 14czye oferty przy wykazywaniu swej referencyjnogci, kiedyg musiaty sic
wykazae jedn4 umowg na odbior okreglonej ilogci odpadow na okreilonq kwoty. Zwolniligmy,
talde firmq od odpowiedzialnoici za nieosi4gniccie poziomu segregacji smieci. Nasz koszyk
iwiadczeri jest jednak mimo to bardzo wysoki.
p. D. Wesoty - zapytat o sytuacjc w Zabrzu.
p. K. Mejer - tam sytuacja jest inna ni± w Rudzie Slgskiej. Przetarg wygrata tam firma Alba,
ktora posiada swoje instalacje komunalne. Firma FCC przegrata przetarg, a do tej pory to
ona gwiadczyta tam ustugi z zakresu odbioru odpadow. Wygrata natomiast przetarg w
Bytomiu oraz zto±yta swoj4 oferty w naszym mieicie. Zmiana to spowoduje nie mate
zamieszanie na poczatku roku zwi4zane z wymian4 pojemnikow, ale mamy nadziejc, ±e
firmy sic ze sob dogadaj4 i obejdzie sic bez wickszych problernow.
p. t_. Wodarski - zapytat, czy jegli poluzowaligmy odpowiedzialnoge za segregacjc galled to
czy nie bcdzie to skutkowato nato±eniem na miasto kary finansowej.
p. K. Mejer - jegli zostata by ona natotona to bcdziemy sic od tego odwotywae. Z naszych
informacji wynika, ±e nikt w Polsce takiej kary nie zaptacit. My wydaligmy pierwsze decyzje
karne spotdzielniom. Niestety procedury s4 bardzo skomplikowane i trwaj4 bardzo dtugo co
nie jest doge efektywne. System kar jest zty i utomny co sygnalizowaligmy stronie rz4clowej.
Trzeba to zmienie, a przede wszystkim przekonae samych mieszkancow zabudowy
wielorodzinnej do segregacji smieci.
p. K. Kuberek - jak do tej pory uzyskiwaligmy poziom segregacji smieci. Rok 2019 r. byt
pierwszym rokiem, gdzie ten poziom najprawdopodobniej nie zostanie osinniqty.
p. L. Wodarski - wskazat, ±e niestety osi4gncligmy ten wymagany putap procentowy tylko
dzicki zaanga±owaniu sic firmy odbieraj4cej odpady, ktora dla uzyskania tego efektu dodata
wtasne smieci.
p. K. Mejer - firmie bardzo zale±ato ze wzgledu na wizje natoienia na ni4 kary. Wracajk
do tematu optaty gmieciowej miasto chciatoby pochylie sic nad systemem hybrydowym
naliczania tej optaty. Chcielibygmy zro±nicowae optatq dla wtagcicieli zabudowy
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej np. dla gospodarstwa domowego optata za smieci
bardziej by sic optacita. Niestety zdarzaj4 sic bardzo czcsto oszustwa przy optatach za
osoby. My nie jestegmy w stanie tego zweryfikowae. W zabudowie jednorodzinnej jest tatwo
nam to sprawdzie. W przypadku zabudowy wielorodzinnej moina by naliczae to optatc od
powierzchni nieruchomogci. Ustawa daje nam motliwoge wprowadzenia takiego sposobu
obliczania optaty imieciowej.

p. W . Nowak - zadata pytanie dot. opisu przedmiotu zamowienia w przetargu w sprawie
wskazania minimalnej itoici pojazdow dopytujk z czego wynika taka zmiana z 20 szt. na 40
szt.? Dtaczego jeteti spodziewamy sig mniejszej itoki tona±owej odpadow itSe pojemnikow
sig zwicksza?
p. K. Mejer - otrzymywatikny skargi od mieszkakow w sprawie zbyt matych pojemnikow na
popiot. Czgsto byty przepetnione, ale niestety nie mogliimy ich zmienie bo firma nie mogtaby
odbierad wickszych pojemnikow ze wzglcdu na brak odpowiedniego do tego sprzctu. Dtatego
zwigkszamy lick pojemnikow by taka sytuacje nie miala miejsca.
p. K. Kuberek - zaobserwowatiSmy ,ie aby zreatizowad zamowienie je±dzito pojazdow wiccej
nii byto podanych w specyfikacji w zarnowieniu, dtatego teraz to dostosowujemy do sytuacji.
Rok pojemnikow zostata rownie± zwigkszona z powodu rozbudowy miasta zwi4zanej z
rozbudowq zabudowy mieszkaniowej co powoduje wicksze zapotrzebowanie w pojemniki.
p. W. Nowak - wskazata, ±e itoid pojemnikow wzrosta w kaidej pozycji jak np. pojemniki na
odpady mieszane. Dopytata talde, czy wszystkie te czynniki wptynety na wartok tego
zamowienia w przetargu.
p. K. Kuberek - firma, ktOra do tej pory nas obstuguje jeidzi tak4 itokig samochodow i my
tytko w tej chwiti to zapisatitmy. Zwickszona itoge pojemnikow zwiqzana jest nie tytko z
rozbudowq zabudowy mieszkaniowej, ale talde z wymianq pojemnikow jui zu±ytych lub
zniszczonych.
p. K. Rodzoch - zadat pytanie, czy czeie udziatow firmy ALBA nateiy do Miasta Zabrze
poniewa± w takim przypadku nie powinniimy opierat sig na ich wyticzeniach, bo sytuacja u
Nich nie ma pokrycia UNas.
p. K. Mejer - nie mam wyliczen co do naticzania stawki w trybie hybrydowym. Na wietu ludzi
bytoby to rozwi4zanie najbardziej korzystne. Dta osob starszych mieszkajqcych samotnie
niestety nie, dtatego chcielibygmy z MOPS stworzyc mottiwok dofinansowania tym osobom
tych kosztow. Dzii mamy sytuacjc, ±e za osoby , ktore nie ptacq ptaci cata reszta. Naticzanie
hybrydowe bytoby najbardziej sprawiedliwe i raz dobrze naticzone zaoszczgdzito by nam
wszystkim zarowno mieszkancom jak i urzcdnikom dodatkowych kosztow zwi4zanych
chociatby z obstug4 tego systemu. Naticzanie stawki od wody jest bardzo skomptikowane i
corocznie mieszkancy musietiby sktadae nowq dektaracjg z wyliczeniem na podstawie
iredniego zuiycia wody za okres 6 miesigcy. Coraz wiccej miast nad tym myiti bo jest to
spos6b najbardziej sprawiedtiwy. Optata od osoby jest najmniej sprawiedliwa dla
mieszkakow.
p. Z. Skowroriska - zapytata, czy jeiti miasto zrezygnowato z utrzymania odpowiedzialnoici
firmy za segregacjc smieci to, czy nie wptynie to na pogorszenie sig poziomu segregacji tych
odpadow.
p. K. Mejer - firma mo±e nie miee motywacji do osikgniccia wymaganego poziomu segregacji,
ale spoczywa na niej obowikzek zaopatrzenia mieszkakow w odpowiednie pojemniki oraz
muszq odbierae te odpady zgodnie z zasadami.
p. K. Myszur - naticzenie od gospodarstwa domowego jest najbardziej korzystne dla naszych
mieszkaricem. Prosimy o jak najszybsze wyticzenia, ktore pozwolq nam Radnym na
zapoznanie sic z tymi nowymi optatami. Zmiana sposobu naticzania dotychczasowej optaty
moie przyczynitaby sic poprawie segregacji imieci co dta mieszkancem jest bardzo waine.
p. K. Mejer - w przypadku zmiany dotychczasowej formy naticzania moglibytmy bardziej
zweryfikowac poprawnok danych sktadanych w dektaracjach. W tej chwiti mieszkaricy nie
zawsze wykazujq faktyczn4 Hoge domownikow w gospodarstwie domowym i my nie jestegmy
w stanie tego sprawdzie. Pozostate trzy formy naticzania tej optaty pod tym k4tem s4 dta
nas bardziej korzystne i daj4 nam moitiwok wickszej weryfikacji podanych informacji.
Zmiana sposobu stawki pozwolitaby nam na uszczetnienie tego systemy.
p. W. Tkocz - zapytata, na czym potega sytuacja w Rzeszowie. Na czym polega zro±nicowanie
tych stawek.
p. K. Mejer - w Rzeszowie stawka jest liczona od gtowy. Rednica potega na tym, ie redni sic
ona od miejsca zamieszkania tzn. w zabudowie jednorodzinnej stawka od osoby to 32 zt, a
w zabudowie wielorodzinnej jest to koszt 27 zt.

p. A. Skowronek - ponowita progbe dotyczaca przedstawienia naliczenia stawek w sposeth
hybrydowy. Optata naliczona od powierzchni zabudowy jest bardzo niesprawiedliwa. Kaida
forma bedzie uderzata w pewna grupkc ludzi, ktorzy bcda przeciwnikami takiej, a Me innej
formy. W imieniu Radnych poprosita o rzetelne przedstawienie tych wyliczeri i udostepnienie
ich Radnym w celu zapoznania sic z nimi co pozwoli na podjecie jak najbardziej stusznej i
korzystnej formy dla mieszkaricow.
p. K. Mejer - podziekowat za zwotanie dzisiejszego spotkania na , ktorym jest motliwok
podyskutowania i przedstawienia Radnym sposobow naliczania tych stawek. Niestety w
zwikku z brakiem czasu oraz wprowadzeniem pracy na zmianc informacje przedstawione w
prezentacji sa przygotowane na szybko. Postaramy sic w kolejnym tygodniu przestad Paristwu
Radnym materiaty w tym temacie z konkretnymi wyliczeniami. Moim zdaniem najbardziej
sprawiedliwe jest naliczenie stawki na podstawie zutycia wody. Problem polega tylko na
tym, ie kaidy mieszkaniec na poczatku roku bedzie musiat sktadad nowa deklaracje co
wprowadzi dui° zamieszania. Postaramy sie obliczyd pewne warianty, ktore Paristwu
przedstawimy jak najszybciej.
p. S. Krawczyk - zwrocita uwagc, te wickszoid mieszkaricow Rudy Slaskiej zamieszkuje w
kamienicach na du±ej powierzchni, WieC te koszty bcd4 ponosid dute. Mote to doprowadzid
do zniechccenia mtodych mieszkaricow do zmian powierzchni tyciowych.
p. K. Mejer - jestegmy tego gwiadomi, ie nie katdy mieszkaniec bedzie zadowolony. Musimy
wybrad opcje najbardziej korzystna dla wiekszoki mieszkaricow.
p. R. Wypior - ja przychylam sic kwestii naliczenia stawki od gospodarstwa domowego.
Niestety musimy zastanowid sic nad osobami starszymi dla, ktorych mote okazad sic to
niesprawiedliwe i ktopotliwe. Naliczanie na podstawie rozliczenia wody bgda bardzo
ktopotliwe pay sprawdzaniu tych deklaracji. W Warszawie bedzie wprowadzony system
naliczenia za zutycie wody. Wdrataja system oston dla rodzin co warto tet wzik pod uwagc.
p. K. Mejer - musimy wypracowad pewien konsensus. Rozwa±ajac sposob polegajky na
zroinicowaniu stawki od osoby tak jak miasto Ftzeszow, ale dalej pozostaniemy przy
systemie, gdzie nie bedziemy w stanie wyeliminowad oszustwa. Musimy to jeszcze raz
przeanalizowk i przeliczyd . Niestety obydwie oferty w przetargu nie spetniaja pewnych
wymogow formalnych. Mote trzeba bcdzie podjk pewne mcskie decyzje co mote skoriczyd
sic okreglonym postepowaniem. Dzig zaktadamy wytonienie tariszej oferty, ktora jest dla nas
korzystniejsza i na bazie tej oferty bedziemy budowad dane, o ktore prosza Paristwo Radni.
p. W. Hanke - skomentowat niska kwote w gospodarstwie domowym w wyliczeniach
przedstawionych w prezentacji. Czy nie trzeba by byto w zabudowie jednorodzinnej naliczyd
od gospodarstwa domowego w sensie rodziny. Jedno nazwisko, jedna rodzina. Czgsto zdarza
Sic tak, te w zabudowie jednorodzinnej mieszka kilka rodzin i optata wynositaby tyle samo
jak optata na domku jednorodzinnym, gdzie zamieszkuje jedna osoba. Podobnie w momencie
naliczenia od metra kwadratowego. Jedynym wyjiciem jest naliczenie hybrydowe.
p. K. Mejer - my mamy stawk ryczattowa za odbior tony odpadow. Inne miasta to roinicuja.
W tej chwili ptacimy wiecej za posegregowane odpady nit za mieszane. Stoimy na
stanowisku, ie jegli sa prowadzone dwa gospodarstwa domowe pod jednym adresem to beda
naliczane dwie optaty.
p. W. Nowak - zwrocita uwagc, ie powinnigmy mied wicksza kontrole nad firmami, ktore
zajmuja sic odbiorem odpadow w momencie, w ktorym zwalniamy firmy od
odpowiedzialnogci za segregacjc.
p. K. Mejer - jestegmy w stanie sprawdziC bardzo rzetelnie wszystkie kursy samochodow na
mieicie poprzez pozaktadane GPS w samochodach. W momencie przywozu tych gmieci
wszystko jest watone na co zostaja wypisywane kwity wagowe. Przygotowujk Radnym
dzisiejsze dane bazowaligmy na interpelacji, o kterrej wspomniata p. W. Nowak.
p. A. Ptaszczyk - wskazata, te do prawidtowego naliczenia tych sktadek powinnigmy
przeanalizowad jakiego rodzaju zabudowy w naszym miegcie jest najwiccej.
p. A. Stania - zwrocit uwagc na politykc rzadow dot. budowy zaktadow termicznej utylizacji
odpadow komunalnych . W zwikku z tym za szybko zrezygnowaligmy z pewnych inwestycji
w miegcie obawiajk sic konsekwencji. Na dzieri dzisiejszy nie posiadamy wtasnego RIPOK-

a, wtasnego wysypiska, czy zaktadu termicznej utylizacji odpadow. Poprosit o ici4gniecie
danych dot. miast s4siednich na podstawie np. Krakowa w zakresie wybudowanych w naszym
obrcbie takich inwestycji. Przy wyborze oferty trzeba miee talde na uwadze zatrudnienie
naszych mieszkaricow w tych firmach w celu zapewnienia im zatrudnienia.
p. K. Mejer -zapewnit, ±e jest troska o miejsca pracy, ale mamy nadzieje ,te wszyscy znajd4
zatrudnienie, poniewa± jest duie zapotrzebowanie na rynku fachowcow w tej braniy. Na
dniach mamy otrzymad decyzjc srodowiskow4 z SKO w sprawie spalarni. Niestety nie uda
nam SiQ powtorzye modelu z Krakowa poniewai spalarnia krakowska ma status RIPOK-a.
Miasto ubolewa nad brakiem odpowiednich tego typu instalacji. Pojawita sic moiliwoie
budowy instalacji biologicznych. Niestety wikzato by sic to z uci4±liwoici4 odorow4 dla
mieszkaricow.
p. L. Wodarski - odniost sig do wariantu Rzeszowskiego dot. wiekszej optaty dla zabudowy
jednorodzinnej pomimo lepszej segregacji imieci co moie bye powodem niezadowolenia tej
grupy mieszkaricow. Rozwi4zanie hybrydowe na podstawie odpowiednich wyliczeti bytoby
najbardziej sprawiedliwe dla mieszkaricow.
p. K. Piechaczek - zapytat, czy miasto zna szacunkow4iloie °sob, ktore podajg nieprawdziwe
dane dot. liczby °sob w gospodarstwie. Zapytat rowniei, czy w momencie naliczenia stawki
na podstawie metra±u jesteimy w stanie podae liczbe mieszkari w kamienicach i blokach,
gdzie metrat jest maty, ale liczba °sob zamieszkuj4ca tam liczy np. 4 osoby i wiecej. Jak4
w takim przypadku naliczyd optaty by lepiej optacato sic mieszkaricom.
p. K. Mejer - ok 8 % mieszkaticow nie zostaje podana do optaty za imieci. Danych zwikzanych
z nieruchomoiciami nie jesteimy w stanie pozyskad. Kaida metoda posiada plusy i minusy.
p. K. Piechaczek - dopytat, czy Miasto zaktada jakiei nowe narzgdzia za pomoc4, ktorych
bcdziemy sprawdzae rzetelnok firmy. Czy jesteimy w stanie zabezpieczye sic przed
sytuacjami, kiedy samochod nie do korica zapetniony przejetdia przez wagc, wyjeidia
dopetnia sic na mieicie i ponownie wje±dia na wage.
p. K. Mejer - nie mamy dodatkowych narzedzi i ich nie potrzebujemy. Te samochody sk
waione na bramie RIPOK-a. Maj4 wystawione kwity na podstawie, ktewych sic rozliczamy.
Latwo mo±emy na podstawie GPS sprawdzie, czy taka sytuacja miata miejsce.
Po tej odpowiedzi p. Przewodnicz4cy podzigkowat za moiliwoge spotkania sic komisji i
pokazanie odpowiednich rozwigzati przedstawionych na prezentacji omemionej przez p.
Krzysztofa Mejera Zastepcc Prezydenta Miasta. Poprosit o bardziej precyzyjne wyliczenie i
przedstawienie danych, o ktore podczas tej prezentacji prosili Radni.
p. K. Mejer -Na razie oficjalnie nie motemy nic mowie. Czeka nas postcpowanie przed
Krajowa. lzbq Gospodarczg. Po przygotowaniu doktadniejszych obliczeti zostan4 one
przekazane do zapoznania sic Radnym i wtedy zostanie zwotane kolejne spotkanie w celu
ich omowienia. Jeieli szybko rozstrzygnie sic postgpowanie konkursowe to moie zostanie
przestana proiba o zwotanie sesji nadzwyczajnej.
Na tym posiedzenie Komisji zakoriczono.

Protokotowata:
Agnieszka Kielak
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