
URZAD MIASTA GDIHI
BIURO KONTROU

PBK1712.6.2016

PROTOKOL NR 23/2016

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Srodowiska w Urzedzie Miasta Gdyni
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54 z siedziba przy ul. 10 Lutego 24
przez:

Iwon§ Torkowskq - Kierownika Biura Kontroli,
Jolante Armknecht - Glownego specjaliste Biura Kontroli

na podstawie upowaznienia nr 23/2016 Prezydenta MiastaGdyni z 23 listopada
2016 roku(SOO.077.118.2016).

Kontrola pianowa dotyczyla nadzoru nad realizacj^ umow na uslug? odbioru
i zagospodarowania odpadow komunalnych w Gdyni, w tym osi^gania przez
Gmine Miasta Gdyni wymaganych prawem poziomow odzysku i recyklingu
odpadow- 2016 rok.

Kontrol? przeprowadzono od 23 listopada do 2 grudnia 2016 roku.
W kontrolowanym okresie naczelnikiem Wydziaiu byl Bartosz Frankowski.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielali:
Pan Damian Kleina - kierownik Referatu Gospodarki Odpadami,
Pan Krzysztof Matusewicz - inspektor Referatu Gospodarki Odpadami.

W oparciu o udostejmiona^ dokumentacj? ustalono, co nast^puje:

I. PRZEPISY PRAWA

1. ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

2. ustawa z 8.03.1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm);

3. ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 885 z pozn. zm);

4. ustawa z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
z2015r. poz. 2164 ze zm.);

5. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.05.2012 r. w sprawie
poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia
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i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow
komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645);

6. uchwala Nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Miasta Gdyni;

7. uchwala Nr X/183/5 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. w sprawie
szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbioru odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
na ktorych zamieszkuj^ mieszkahcy, i zagospodarowania tych
odpadow w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci
opiate^ za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

8. Zarzadzenie Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni
z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wynikow post^powania
w sprawie zamowienia publicznego na uslugi odbierania
i zagospodarowania odpadow komunalnych odebranych z terenu
Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq
mieszkahcy wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci
w pojemniki w tym worki do zbierania odpadow komunalnych
na czeici I, III, IV, V, VI, VII przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego;

9. Zarzadzenie Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni
z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wynikow post^powania
w sprawie zamowienia publicznego na uslugi odbierania
i zagospodarowania odpadow komunalnych odebranych z terenu

Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja^
mieszkahcy wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci w pojemniki
w tym worki do zbierania odpadow komunalnych na cz^sci II
przeprowadzonego w trybie nieograniczonego.

II. ODBIOR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

KOMUNALNYCH

Szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie
nieruchomosci polozonych w granicach administracyjnych Miasta Gdyni
okresla Uchwala nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Gdyni.

Kazda nieruchomosc na ktorej wytwarzane s^ odpady komunalne, jest
miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadow komunalnych
obejmujacych: szklo, papier i opakowania wielomaterialowe, popiol
z domowych palenisk, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady powstajace
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zuzyte
baterie i akumulatory, odpady zielone, drzewka swiateczne, odpady budowlane
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i rozbiorkowe. Uchwala okreslarodzaje i minimalna kubature pojemnikow
przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych naterenie nieruchomosci
oraz warunki rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym. Czestotliwosc pozbywania sie
komunalnych odpadow zmieszanych z nieruchomosci, winna bye dostosowana
do ilosci powstajacych naniej odpadow. Natomiast czestotliwosc pozbywania
sie poszczegolnych rodzajow odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci,
w zaleznosci od rodzaju nieruchomosci okresla tabela zalaczona do uchwary.
W uchwale okreslono czestotliwosc i sposob pozbywania si? odpadow
komunalnych oraz rodzaje i minimaln^ pojemnosc pojemnikow przeznaczonych
do zbierania odpadow na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego i ich
rozmieszczenie.

Zgodnie z wytycznymi wojewodzkiego planu gospodarki odpadami
w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow, zmniejszania ichobjetosci
oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga sie: oprozniania opakowania
z pozostalosci produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady
surowcowe oraz redukowania objetosci odpadow surowcowych poprzez
zgniatanie plastikowych butelek, opakowah wielomaterialowych oraz
tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.
Okreslono rowniez obowiazki osob utrzymujaxych zwierzeta domowe, majace
na celu ochron? przed zagrozeniem lub uciazliwoscia^ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku.
W Uchwale ujeto zapisy okreslajace wymagania utrzymania zwierzat
gospodarskich na terenach wylaczonych z produkeji rolniczej oraz obszary
podlegajace obowiazkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Natomiast Uchwala Nr X/183/15 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2015 r.
okreslono szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj^
mieszkahcy, i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczon^ przez
wlascicielanieruchomosci oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczon^ oplat? za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomosci na ktorych zamieszkuj^ mieszkahcy, odbierane
s^ nast^pujace odpady: komunalne zmieszane i odpady zebrane w sposob
selektywny okreslony w Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Gminy Gdynia: szklo, papier i opakowania wielomaterialowe, tworzywa
sztuczne i metale, popiol z domowych palenisk, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone (z wyjatkiem galezi i innych
zdrewnialych cz^sci roslin), drzewka swiateczne.
Rowniez w zamian za uiszczona oplat? za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przyjmowane s^ przez punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych, powstale na nieruchomosciach, na ktorych zamieszkuj^



mieszkahcy: zuzyte opony (zebrane w sposob selektywny - w ilosci do 4 sztuk
od 1gospodarstwa domowego w roku kalendarzowym, odpady budowlane
i rozbiorkowe (stanowiace odpady komunalne zebrane w sposob selektywny
w ilosci do 200 kilogramow od 1 gospodarstwa domowego w roku
kalendarzowym), zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny (zebrany w sposob
selektywny), meble i inne odpady wielkogabarytowe (zebrane w sposob
selektywny), oraz miedzy innymi przeterminowane leki, chemikalia, zuzyte
baterie i akumulatory, resztki farb, lakierow, klejow, zywic, zebrane w sposob
selektywny, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku naterenie
Miasta Gdyni.
Komunalne odpady zmieszane od wlascicieli nieruchomosci zabudowanej
budynkiem w ktorym znajduj^ si? nie wiecej niz cztery lokale odbierane
saco tydzieh, odpady szkla, papieru i opakowah wielomaterialowych odbierane
s^ co miesiac, natomiast odpady tworzyw sztucznych i metali odbierane
s^ co dwa tygodnie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe od wlascicieli
nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktorym znajduj^ sie nie wi?cej niz
cztery lokale, odbierane s^w najblizsz^ sobote, przypadajaca^ po dokonaniu
zgloszenia potrzeby pozbycia si? odpadu. Jezeli zgloszenia dokonano w piatek
po godz. 12 lub w sobote, odbior nastepuje w sobote w tygodniu nast?pnym.

W przypadku budynkow mieszkalnych usytuowanych na gruncie
stanowiacym uzytek rolny, dopuszcza sie odbieranie tych odpadow co dwa
tygodnie, po uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci.

Natomiast odpady komunalne zmieszane od wlascicieli nieruchomosci
zabudowanych budynkiem innym niz wyzej wymienione, odbierane
sa co najmniej dwa razy w tygodniu, odpady szkla odbierane s^ co dwa
tygodnie, odpady papieru i opakowah wielomaterialowych odbierane sa dwa
razy w tygodniu, odpady tworzyw sztucznych i metali odbierane s^ dwa razy
w tygodniu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane s^ na biezaco,
najpozniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Wlasciciel
nieruchomosci dokonuje zgloszenia potrzeby odbioru odpadu.
Popiol z domowych palenisk w okresie od 1pazdziemika do 15 maja odbierany
jest raz w miesiacu, odpady zielone odbierane s^ od poczatku marca do kohca
listopada co dwatygodnie, drzewka swiateczne odbierane s^ w okresie
od poczatku stycznia do kohca lutego co dwa tygodnie.
Odbior odpadow nie moze nast?powac w niedziele oraz dni ustawowo wolne
od pracy.

Gmina Gdynia przejefo jako cz?sc uslugi w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci obowiazki wyposazenia
nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy w pojemniki, w tym worki
do gromadzenia odpadow komunalnych. Wyposazenie to nastepuje zgodnie
z zasadami okreslonymi w Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku



naterenie Miasta Gdyni, zadeklarowanym przez wlascicieli nieruchomosci
sposobem zbierania odpadow oraz wskazanym i przygotowanym przez
wlascicielamiejscem gromadzenia odpadow.
Pojemniki wyposazone s^w transpondery RFID kompatybilne z systemem
identyfikacji pojemnikow. Wprzypadku, gdy wlasciciele nieruchomosci
wyposazyli ja we wlasnym zakresie w pojemniki spelniajace wymogi
jakosciowe i pojemnosciowe, okreslone wRegulaminie utrzymania czystosci
i porzadku na terenie Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdyni wyposaza
te pojemniki w transpondery RFID.

Wprzypadku niewlasciwego swiadczenia uslug przezprzedsiebiorce,
z ktorym gmina zawarla umow? na usluge odbierania i zagospodarowania
odpadow komunalnych, oraz podmiotu swiadcz^cego uslugi w ramach punktu
selektywnego zbierania odpadow komunalnych telefonicznie, elektronicznie,
osobiscie lub przesylk^ pocztowa, wlasciciele w terminie 14 dni od dnia
wystapienia niewlasciwego swiadczenia maja prawo zglaszac nieprawidlowe
wykonanie uslug (zal. nr 45, 46).

Wwyniku akceptacji post?powania w sprawie zamowienia publicznego
na uslugi odbierania i zagospodarowania odpadow komunalnych
z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja
mieszkahcy, wyloniono dwie firmy:
1. Przedsiebiorstwo Robot Sanitarno- Porzadkowych „ Sanipor" Sp. z o.o.
81-300 Gdynia ul. Sportowa 8 zwane dalej Sanipor,
2. Remondis Sp. z o.o. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, oddzial 82-061
Gdynia ul. Hutnicza 42 zwane dalej Remondis.

Umowa Nr KB/712/RO/111-W/2015 zawarta 12.11.2015 r.

z Sanipor

Umowa nr KB/712/RO/11 l-W/2015 zostala zawarta 12 listopada 2015 r.
pomiedzy Gmina^ Miasta Gdynia, a Sanipor.
Umowe zawarto na podstawie Zarzadzenia Nr 3395/15/VII/R Prezydenta Miasta
Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wynikow postepowania w sprawie
zamowienia publicznego na uslugi odbierania i zagospodarowania odpadow
komunalnych odebranych z terenu Gminy MiastaGdyni z nieruchomosci,
na ktorych zamieszkuja mieszkahcy wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci
w pojemniki w tym worki do zbierania odpadow komunalnych .
Zamowienie dotyczy wykonania zadania pod nazwa^ „Odbieranie
i zagospodarowanie odpadow komunalnych odebranych z ternu Gminy Miasta
Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy
wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci w pojemniki, w tym worki
do zbierania odpadow komunalnych", polegajace na odbieraniu
i zagospodarowaniu odpadow komunalnych z sektora II.
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Umow? zawarto na czas od 1.01.2016 r. do 31.12.2019 r.
Wykonawca niniejsz^ umowa^ zostal zobowi^zany do przekazywania odpadow
komunalnych innych niz odpady zmieszane oraz zielone do nastepujacych
podmiotow:

• Eko Dolina Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania
wielomaterialowe, tworzywa sztuczne i metale, szklo, odpady
niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, drzewka swiateczne.

• STENA Recyling Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania
wielomaterialowe, tworzywa sztuczne i metale, odpady niebezpieczne.

• Fox Recykling Sp. z o.o. w zakresie: papier i opakowania
wielomaterialowe, tworzywa sztuczne i metale.

• Rybska Karczma, ZUK w zakresie: popiol z domowych palenisk,
• ZU-H, Skup- Sprzedaz OponUzywanych w zakresie: zuzyte opony.
• Verso-Zebrowski s.j. w zakresie odpadow niebezpiecznych.

(zal. nr 16)
W terminie 7 dni od zakohczenia kazdego miesiaca Sanipor przedstawia
miesi?czne sprawozdania w formie elektronicznej.
Gmina Gdynia po zaakceptowaniu miesiecznego sprawozdania dokonuje
wyplaty wynagrodzenia.
Kontrolujacym okazano miesi?czne sprawozdania za okres styczeh-pazdziernik
2016 r., ktore zawieraja; raport ilosci odpadow odebranych w danym miesiacu
zgodnie z umowq KB/712/RO/11 l-W/2015 oraz faktury.
Sprawozdawczosc przekazywana jest Gminie Miasta Gdynia zgodnie z umow^,
w terminie 7 dni od zakohczenia kazdego miesiaca. (zal. nr 17-26).

Strony ustalily wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytulu
wykonywania umowy w kwocie nie przekraczajacej 15.642.872, 64 zl netto
oraz kwoty 16.894.302,45 zl brutto (calkowita cenaoferty brutto).
Natomiast wynagrodzenie ryczaltowe nalezne za 1 miesiac swiadczenia uslug
wynosi: 325.893,18 zl netto tj. 351.964,63 zl brutto.
Kwoty nalezne szczegolnie z tytulu kar umownych moga^ bye potracane
z platnosci realizowanych na rzecz Sanipor.

Sanipor jest zobowiazany do osiagania na obszarze sektora objetego
przedmiotem zamowienia poziomow recyklingu, przygotowania
do ponownego uzycia i odzysku frakeji odpadow obejmuj^cych papier, metale,
tworzywa sztuczne i szklo. Osi^ganie poziomow recyklingu w odniesieniu
do kazdej z frakeji odpadow, jest wymagane w kazdym roku obowiazywania
umowy. Sanipor zobowiazany jest do zaplaty na rzez Gminy Miasta Gdynia
kary umownej w przypadku nie osiagania wymaganych, zgodnie
z umowa^ poziomow recyklingu. Obowiazek zaplaty karypowstaje w przypadku
nalozenia przez Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Gdahsku
na Gmine Miasta Gdyni kary z tytulu nie osiaganiawymaganych poziomow
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku papieru, metali,



tworzyw sztucznych i szkla. Kontrolujace ustalily, ze powyzsze poziomy
recyklingu s^ obliczane przez Komunalny Zwiazek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki" wrocznym sprawozdaniu Wojta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta
z Realizacji i Zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi kazdorazowo
do kohca I kwartalu za rok poprzedni (zal. nr la).

A. Umowa Nr KB/713/RO/112-W/2015 zawarta 10.11.2015 r.
z Remondis.

Umowa nr KB/713/RO/112/-W/2015 z 10 listopada 2015 r. zostala zawarta
pomiedzy Gmina^ Gdynia, a Remondis.
Umowe zawarto na podstawie Zarzadzenia Nr 3395/15/VII/R Prezydenta
Miasta Gdyni z 30.09.2015 r. w sprawie akceptacji wynikow postepowania
w sprawie zamowienia publicznego na uslugi odbierania i zagospodarowania
odpadow komunalnych, odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni
z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy wraz z wyposazeniem
tych nieruchomosci w pojemniki, w tymworki do zbierania odpadow
komunalnych na czesci: I, III, IV, V, VI, VII, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego .
Przedmiotem umowy jest przyjecie przez Remondis do wykonania zamowienie
pod nazwa^ „Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych odebranych
z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja
mieszkahcy wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci w pojemniki w tym
worki do zbierania odpadow komunalnych".
Umowe zawarto od 1.01. 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Remondis zostal zobowiazany do przekazania odpadow komunalnych
innych niz odpady zmieszane orazzielone do nastepujacych podmiotow
zbierajacych:

• Eko Dolina Sp. z o.o w zakresie: papier i opakowania wielomaterialowe,
tworzywa sztuczne i metale, szklo, popiol z domowych palenisk, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, drzewka swiateczne.

• Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych i MieszkaniowychEkosystem
Sp. z o.o. w zakresie: 100101 zuzle, popioly paleniskowe i plyty
z kotlow (z wylaczeniempylow z kotlow wymienionych w 10 01 04).

• Fox Recykling Sp. z o.o.: makulatura, tworzywa sztuczne.
• Eko Punkt Organizacja Odzysku S.A. w zakresie: papier i opakowania

wielomaterialowe, tworzywa sztuczne i metale, szklo.
• Elwoz Sp. z o.o. w zakresie: papier, tworzywa sztuczne, szklo.

(zal. nr 5)
W terminie 7 dni od zakohczenia kazdego miesiaca Remondis jest
zobowiazany do przekazywania Gminie Miasta Gdyni w formie elektronicznej
miesiecznych sprawozdah z wykonywania umowy. Zamawiajacy w terminie 7



dni akceptuje miesieczne sprawozdania lub zglasza uwagi. Zaakceptowane
przez zamawiaj^cego sprawozdania s^ podstaw^ do wyplaty wynagrodzenia.

Kontrolujacym okazano miesieczne sprawozdania za okres styczeh-
pazdziernik 2016 r. ktore zawieraja; zestawienie ilosci odebranych odpadow
komunalnych z terenu Miasta Gdyni zgodnie z umowa^ KB/713/RO/112-W/2015
oraz faktury. Sprawozdawczosc przekazywana jest Gminie Miasta Gdyni,
zgodnie z umowa^ w terminie 7 dni od zakohczenia kazdego miesiaca.
Z kontrolowanych sprawozdah wynika, ze przedmiot umowy wykonywany jest
prawidlowo (zal. nr 6-15).

Strony ustalily wynagrodzenie nalezne wykonawcy z tytulu wykonania
umowy w kwocie nie przekraczajacej kwoty 90 255 086, 40 zl netto oraz kwoty
97 475 493, 31 ZJ brutto (calkowita cena ofert brutto).
Remondis zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Gminy Miasta Gdyni kary
umownej w przypadku nie osiagania wymaganych zgodnie z umowa^ poziomow
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkla, dla kazdego sektora w wysokosci obliczonej
na zasadach okreslonych u ustawie o utrzymaniu czystosci i porzadku
wgminach. Obowiazek zaplaty kary powstaje w przypadku nalozenia przez
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Gdahsku na Gmine Miasta
Gdyni kary z tytulu nie osiagania przez Gmine Miasta Gdyni wymaganych
poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkla. Kontrolujace ustalily, ze powyzsze poziomy
recyklingu sa obliczane przez Komunalny Zwiazek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki" w rocznym sprawozdaniu Wojta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta
z Realizacji i Zakresu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, kazdorazowo
do kohca I kwartalu za rok poprzedni (la).

III. NADZOR NAD REALIZACJ^ UMOW NA USLGE^ ODBIERANIA
I ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Nadzor nad prawidlowym wykonaniem umow na odbieranie
i zagospodarowanie odpadow komunalnych, odebranych z terenu Gminy Miasta
Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy wraz
z wyposazeniem tych nieruchomosci w pojemniki, w tym worki do zbierania
odpadow komunalnych sprawuje Referat Gospodarki Odpadami w Wydziale
Srodowiska zwany dalej Referatem. Kierownikiem Referatu jest Pan Damian
Kleina, ktoremu podlega 7 pracownikow.

Opis przedmiotu zamowienia, stanowiacy zalacznik do umow
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na odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych, odebranych z terenu
Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy
wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci wpojemniki, wtym worki
do zbierania odpadow komunalnych, okresla szczegolowo wymiane informacji
pomiedzy pracownikami Referatu, a firmami odbieraj^cymi odpady.

Podstawowym narzedziem do monitoringu pracy firm Remondis iSanipor
jest oprogramowanie pn SMOK. System informatyczny SMOK

Wszyscy pracownicy Referatu zostali przeszkoleni wzakresie obslugi systemu
informatycznego. Na biezaco system obsluguje inspektor Pan Krzysztof
Matusewicz
Wsystemie SMOK na biez^co mozna monitorowac nastcpujqcc danc:

Typ zdarzeitia
Ruch pojazdu
Postqj
Oproznienie pojemnika na odpady

Notatka z miejsca odbioru odpad6w

Wyladunek odpadow

Zarejestrowanc dane
Trasa przejazdu
Miejsce i czas postoju
Typ pojemnika, typodpadu, identyfikator
nieruchomosci, nr transpondera RFID
Przyczyna sporzadzenia notatki, do notatki
zal^czona jest dokumentacja fotograficzna
TlP. odpadu

Wszystkie rejestrowane punkty posiadaja_ date i czas odbioru, oraz wspolrzedne
geograficzne, wyznaczone na podstawie systemu pozycjonowania GPS.

System informatyczny SMOK umozliwia biezace sledzenie pozycji
pojazdow woparciu osystem GPS i komunikowanie si? znim wcelu odczytu
danych. System umozliwia monitorowanie, jakie odpady odbiera aktualnie dany
pojazd, podaje aktualn^ pozycje pojazdu iaktualnie przebyu} trase,
automatyczn^ identyfikacje pojemnikow,
SMOK informuje zaloge. pojazdu odbierajacego odpady, ze w urzadzeniu
zatadowczym zostal zainstalowany pojemnik, ktory nie powinien bye
oprozniany podczas realizacji danej trasy. Zaloga wysyla informacje
do Referatu, Pracownik Referatu osobiscie jedzie sprawdzic sytuacje
na miejscu. Ponadto, system SMOK umozliwia recznq identyfikacje
pojemnikow, wktorych transponder ulegl uszkodzeniu.

Kontrolujacym okazano na mapie elektronicznej Gdyni ruch pojazdow
poszczegolnych firm odbierajacych odpady, zzaznaczeniem miejsc postoju,
odbioru odpadow, tras przejazdu danego pojazdu. Dane zmonitoringu odbierane
s<| wczasie rzeczywistym, co umozliwia biezacy nadzor nad realizacji obioru
odpadow.

Na podstawie pozyskanych danych mozliwe jest generowanie raportow
izestawieh. Kontrolujacym okazano raport zalogowah pojemnikow dla gmin,
zawieraj^cy nastepujace dane: numer rejestracyjny pojazdu odbierajacego (
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odpady, data odbioru, kod odpadu, adres klienta, notatki i fotografie, numer
PGO, ilosc, harmonogram, dlugoSc iszerokosc geograficzna, operacje
kontenerowe, nazwa PGO.

Okazano karte drogowq danego pojazdu, realizujacego odbior odpadow.
Wraporcie ujeto nastepujace dane: pojazd, nazwa pojazdu, data i dzieh
tygodnia, dokladny czas rozpoczecia izakohczenia pracy, czas pracy,
motogodziny, odleglosc wkilometrach, suma postojow wczasie pracy, rubryki
dotyczace zuzycia paliwa, ktore nie sa wypelnione.

Kontrolujace zapoznary sie zraportem otrzymanych zdjec, ktory stanowi
rejestr sporzadzonych notatek. Wrejestrze zapisano pojazd, date i czas odbioru
odpadow, tzw. prasowke, numer punktu PGO, adres odbioru, tresc notatki
(np. brak odbioru, brak dojazdu do pgo, roboty drogowe), podpis pracownika,
wspolrz?dne geograficzne, wyznaczone na podstawie systemu pozycjonowania
GPS oraz zdjecie miejsca odbioru odpadow.

Za pomoc^ informatycznego systemu zarzadzania ArtCMS
nastepuje komunikacja miedzy Referatem, a firmami realizujacymi odbior
odpadow.

Wprowadzane sq zgloszenia i reklamacje. Komunikacja prowadzona jest na
biezaco, woparciu o zgloszenia i reklamacje wniesione do Referatu:
telefonicznie, pocztq elektroniczna lub osobiscie przez zainteresowanych.
Wsystemie znajdujq sie dane dot. daty zgloszenia, reklamacji, firmy realizuj^cej
odbior odpadow, danych zglaszaj^cego, dane zamieszkania i dane odbioru
odpadu, rodzaj nieruchomosci, komentarz pracownika referatu, sposob
zalatwienia sprawy przez firme odbierajaca odpady.

W2016 r. ilosc reklamacji wrozbiciu na poszczegolne miesiqce ksztaltowal sie
nastepujaco:
Miesiac

Styczeh
Remondis

1635

Sanipor
42

Luty 484 40
Marzec 281 18
Kwiecieh 275 30
Maj 193 17
Czerwiec 220

Lipiec 142 13
Sierpieh 137 10
Wrzesieh 125

Pazdziernik 146

Listopad (do 28) 155

Razem 3793 195
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Wedlug pisemnych wyjasnieh Kierownika Referatu, przyczynami tak wysokiej
liczby reklamacji z terenow obslugiwanych przez firme Remondis,
w pierwszych miesiqcach 2016 r. byry:

• brak lub niedziaiajqce klucze do wiat smietnikowych,
• niedostateczna znajomosc rejonow oraz specyfiki odbioru

z poszczegolnyeh nieruchomosci,
• pierwsze trasowki pojazdow odbierajacych odpady byly tworzone przed

rozpoczeciem wykonywania uslugi i nie uwzgledniaiy faktycznego czasu
odbioru oraz rzeczywistych warunkow w terenie, co skutkowalo
wprowadzaniem korekt,

• zalegajace w wiatach smietnikowych pojemniki firmy Sanipor lub innych
firm, w wyniku czego firma Remondis nie miala miejsca, aby podstawie
swoje pojemniki,

• ponadprzecietna ilosc odpadow, wynikajqea z okresu swiateczno-
noworocznego, w wyniku czego czas odbioru znacznie si? wydluzal.

Na firme Remondis za brak odbioru odpadow oraz terminowego podstawienia
pojemnikow na nieruchomosci, zostaly nalozone kary w wysokosci:

• styczeh- 386.060,00 zl
• luty- 77.712,50 zl
• marzec - 910,00 zl

Na firm? Sanipor w 2016 r. nie nalozono zadnej kary umownej.

Ponadto w pracy Referatu wykorzystywanyjest system informatyczny
zawierajacy informacj? na temat zlozonych deklaracji w wysokosci miesieeznej
opiaty za gospodarowanie i umozliwia monitorowanie nieruchomosci objetych
odbiorem odpadow komunalnych na terenie Miasta Gdyni.

Wlasciciele nieruchomosci w zabudowie do 4 lokali sq zobowiqzani do
zglaszania potrzeby odbioru odpadow wielkogabarytowych, za pomocq
formularza zgloszeniowego, dost?pnego na www.wyrzucam.to , emailem lub
telefonicznie. Odbior odpadow nast?puje w soboty.
Wlasciciele nieruchomosci w zabudowie powyzej 4 lokali, nie maja^ obowiazku
zglaszania potrzeby odbioru tego typu odpadow. Odbior nastepuje na biezaco,
w ciaju 2 dni roboczych od wystawienia odpadow.
Od poczatku br. Referat przekazal do firm wywozowych 5975 zgloszeh
(Remondis - 5385, Sanipor - 590).

Wedlug pisemnych wyjasnieh kierownika Referatu, nadzor nad odbiorem
odpadow wielkogabarytowych, wykonywanyjest za pomocq
przeprowadzanych kontroli w terenie:

/—~/
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• biezqcych (praktycznie codziennych), przy okazji weryfikowania
zglaszanych przez mieszkahcow problemow,

• dedykowanych - polegajqcych na objezdzie, po losowo wybranych
nieruchomosciach na terenie miasta na poczqtku tygodnia, celem
zdiagnozowania wiat smietnikowych, gdzie zostaly wystawione odpady
wielkogabarytowe, a nast?pnie weryfikacji tych miejsc za pomocq re-
kontroli i okreslenia, czy odpady wielkogabarytowe zostaly usuni?te.
W 2016 r. takie kontrole odbywaly si? w kwietniu (w kazdym tygodniu),
we wrzesniu (w jednym tygodniu), w listopadzie (w jednym tygodniu).

Jednoczesnie Referat pracuje nad wzmocnieniem narz?dzia kontroli
terminowego odbioru odpadow wielkogabarytowych poprzez system
Naprawmy.to. Serwis b?dzie umozliwial m.in. wysylanie zgloszeh wraz
ze zdj?ciami z wystawionymi odpadami wielkogabarytowymi przy wiacie
smietnikowej za pomocq aplikacji na smartfona lub strony internetowej.

Nadzor na odbiorem popiolu odbywa si? za pomocq systemu kontroli pojazdow
SMOK, tak jak innych frakeji odpadow zbieranych w pojemnikach.

Usluga odbioru elektro odpadow wykonywana jest przez Komunalny Zwiqzek
Gmin „Dolina Redy i Chylonki" i usluga ta nie jest kontrolowana przez Referat.

Firmy odbierajace odpady z terenu Miasta Gdyni, zgodnie z §7 umowy na
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych odebranych z terenu
Gminy Miasta Gdyni z nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkahcy
wraz z wyposazeniem tych nieruchomosci w pojemniki w tym worki
do zbierania odpadow komunalnych" co miesiqc przesylajq sprawozdanie
z odebranych odpadow z terenu Gminy Miasta Gdyni wraz z kartq drogowq,
uwzgl?dniajqcq ilosc przejechanych kilometrow przez pojazdy odbierajqce
odpady. Pracownik Referatu - podinspektor Agnieszka Szymahska,
na podstawie przeslanych danych oraz wzoru zawartego w §4a ust. 3,
przywolanych wyzej umow, wylicza oddzielnie dla kazdej z firm udzial
przejazdow pojazdami, spelniajqcymi norm? Euro 4, w stosunku do ogolnej
liczby kilometrow, przejechanych wszystkimi pojazdami. Dodatkowo, dla
sprawdzenia poprawnosci danych przeslanych przez Wykonawcow, jest
generowany raport z systemu SMOK pt. "Karta drogowa - ogolna".

Wszystkie wyliczenia sq zapisywane w pliku, stanowiqcym zestawienie udzialu
% dla obu firm.

Ponadto, dane dotyczqee masy odebranych od mieszkahcow odpadow
komunalnych, zawartych w miesi?cznych sprawozdaniach firm wywozowych,
weryfikowane sq wyrywkowo co najmniej raz do roku i obejmujq swym
zakresem dany kwartal w roku. W tym celu, Referat zwraca si? do firm



wywozowych z prosbq o przekazanie kserokopii kart przekazania odpadow
za dany okres, a nast?pnie porownuje dane zawarte w tych kartach z danymi,
uj?tymi w raportach nadeslanych przez firm? wywozowq.

W biezqcym roku Referat podjql si? weryfikacji danych zawartych
w miesi?cznych sprawozdaniach firm wywozowych, obejmujqcych dane za III
kwartal 2016 roku. W dniu przeprowadzenia kontroli, Referat oczekiwal
na nadeslanie przez firmy kart przekazania odpadow.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajqcy pozyskuje elektronicznie dane
o masie komunalnych odpadow zmieszanych, odebranych od mieszkahcow
bezposrednio z RIPOK Eko Dolina i rowniez porownuje je z danymi, zawartymi
w sprawozdaniach firm wywozowych.

Zgodnie z zawartymi umowami, firmy odbierajqce odpady opracowujq
harmonogramy odbiorow odpadow na dany rok. Harmonogramy na kolejny rok,
w zabudowie do 4 lokali, dostarczane sq bezposrednio na nieruchomosc
do kohca biezqcego roku. W zabudowie powyzej 4 lokali - w formie
elektronicznej dla kazdego zarzqdzajqcego nieruchomosciq w danym sektorze.
Z przeprowadzonej w dniach od 11 do 27 stycznia 2016 r. przez pracownikow
Referatu kontroli dostarczonych harmonogramow na 2016 r., w losowych
wybranych nieruchomosciach, wynika, ze firma Remondis dostarczyla
harmonogram do 67% wlascicieli nieruchomosci, a firma „Sanipor" do 71%.

Ponadto istnieje obowiqzek zamieszczeniaharmonogramu na stronach
intemetowych firm wywozowych. Harmonogram wywozu odpadow przez firm?
Remondis dost?pny jest pod adresem http://www.remondis.pl/?id=19508
a firmy Sanipor http://www.sanipor.pl/home/klient-indywidualny/oferta-
firmy/gospodarka-odpadami/odpady-zmieszane/. (zal. nr 27- 43)

IV. POZIOM ODZYSKU IRECYKLINGU ODPADOW OSLAGANYCH

PRZEZ GMINE^ GDYNIA

Podinspektor Agnieszka Szymahska prowadzi na biezqco wyliczenia poziomu
recyklingu odpadow i przygotowania do ponownego uzycia nast?pujqcych
frakeji odpadow: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla. Wyliczenia
prowadzone sqwedlug zasad opisanych w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska
z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomurecyklingu, przygotowania do ponownego
uzycia i odzysku innymi metodami niektorych odpadow komunalnych (Dz. U.
z 2012 poz. 645).

Kontrolujqcym okazano miesi?czne wyliczenia poziomu recyklingu
poszczegolnych frakeji odpadow w rejonach odbioru odpadow z okresu styczeh
- pazdziernik 2016 r.
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Za 10 miesi?cy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkla ksztaltowal si? nast?pujqco
w poszczegolnych sektorach miasta:

Sektor Wskaznik w %

I 34,56

II 32,09

III 27,99

IV 27,13

V 28,23

VI 27,88

VII 21,28

Miasto ogolem 26,25

Norma na 2016r. -18

Wyliczenia dokonywane sq w oparciu o miesi?czne raporty ilosci odpadow,
odebranych w rejonie w danym miesiqcu przez firm? odbierajqcq odpady
z danego terenu. Raport za dany miesiqc stanowi podstaw? rozliczenia
i uruchomienia miesi?cznego wynagrodzenia dla firmy odbierajqcej odpady.
Wyrywkowo ilosci zebranych odpadow weryfikowane sq w oparciu o dane
pozyskane od odbiorcow odpadow.

V. UWAGI KONCOWE

1. Na podstawie analizy przedstawionych materialow nalezy stwierdzic, ze
pracownicyReferatu w biezqcym nadzorze w pelni wykorzystujq mozliwosci
systemu informatycznego SMOK.

2. Pracownicy reagujq na zglaszane uwagi mieszkahcow niezwlocznie
i monitorujq rozpatrywanie reklamacji przez firmy odbierajqce odpady
komunalne.

3. Na biezqco monitorowany jest sposob wykonania uslugi odbierania odpadow
komunalnych, a w razie nienalezytego jej wykonania nakladane sq na
Wykonawcow kary umowne przewidziane w zawartych umowach.

4. Organizacja pracy Referatu w sposob wlasciwy zabezpiecza nadzor nad
prawidlowym wykonywaniem umow zawartych, z firmami Remondis i Sanipor.
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Na tym protokol zakohczono.

Naczelnik Wydzialu Srodowiska Pan Bartosz Frankowski zapoznal si? z tresciq
§§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzqdzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni
z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przezBiuro
Kontroli Urz?du Miasta Gdyni.

Protokol sporzqdzono w dwochjednobrzmiqcych egzemplarzach, ktore
otrzymujq: Naczelnik Wydzialu Srodowiska Pan Bartosz Frankowski i Biuro
Kontroli a/a.

Naczelnik Wydzialu Srodowiska: Kontrolujqce:
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Gdynia.;(rr.. grudnia 2016 roku
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