UCHWAŁA NR 204/XLI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 7 października 2013 roku
w sprawie skargi na bezczynność w przedmiocie utrzymania czystości
w Gostyninie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013r. poz. 267) Rada
Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
Nie uwzględnia się skargę Pana Józefa Senczyszyn na bezczynność w
przedmiocie utrzymania czystości w mieście Gostyninie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Gostyninie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Syska – Szymczak

UZASADNIENIE
w sprawie skargi na bezczynność w przedmiocie utrzymania czystości
w Gostyninie.
W dniu 17 czerwca 2013 roku została podpisana umowa z firmą VEOLIA usługi dla
Środowiska SA Oddział w Tomaszowie Mazowieckim na odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Częstotliwość odbioru odpadów w umowie została ustalona zgodnie z uchwała Nr
159/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w
pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych ciąży na właścicielu nieruchomości, a wielkość
pojemnika lub ilość pojemników winna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów
przez gospodarstwo domowe przy założonej częstotliwości odbioru. W związku z licznymi
sygnałami napływającymi od mieszkańców miasta Gostynina o nie wywiązywaniu się przez
firmę VEOLIA z terminowego, zgodnego z harmonogramem, odbioru odpadów oraz innych
postanowień umowy, Urząd Miasta Gostynina podjął rozmowy z przedstawicielem w/w firmy
w sprawie właściwej realizacji umowy. W dniu 23 lipca br. Urząd Miasta Gostynina wystąpił
z propozycją wprowadzenia zmian w zawartej 17 czerwca 2013 r. umowy w zakresie
zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Propozycji tej nie przyjęła firma VEOLIA.
Z uwagi na nie wywiązywanie sie z obowiązków, określonych w umowie z dnia 17
czerwca 2013 r. Nr ZP.272.02.2013 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina, Zamawiający skorzystał z
uprawnienia, o którym mowa w § 10 ust. 8 pkt 3 oraz ust.11 w/w umowy, tj. odstąpił od
umowy ze skutkiem począwszy od dnia 1 września 2013 r.
Zgodnie z art. 6f ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 391 ze zm.) w przypadku rozwiązania umowy
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości burmistrz jest obowiązany
niezwłocznie zorganizować kolejny przetarg. W celu zapewnienia odbierania odpadów
komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w
trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.
Wobec powyższego po przeprowadzonych negocjacjach w trybie z wolnej ręki
Gmina Miasta Gostynina zawarła umowę z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta w Gostyninie Sp. z o.o.; P.P.H.U. HATREX Krzysztof Chlewiński z/s w Gąbinie;
"EKO-MAZ" Sp. z o.o. z/s w Płocku. Termin realizacji przedmiotu umowy określono od 1
września do 31 grudnia 2013 r.
Jednocześnie została wszczęta nowa procedura wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorcy,
który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1 stycznia 2014 r.
Nie można zatem mówić o bezczynności w sprawie utrzymania czystości, gdyż
miasto podjęło wszelkie niezbędne kroki w celu prawidłowego wcielenia nowego systemu
odbierania odpadów komunalnych.

