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Interpelacja 

Mając na względzie dbałość o czystość terenów zielonych w Zgierzu oraz warunki 
higieniczne na śmietnikach osiedlowych proszę o przedstawienie możliwości 
rozszerzenia wywozu odpadów wielkogabarytowych do periodu kwartalnego z obecnego 
półrocznego. 

Dodatkowo proszę o informację jakie koszty rocznie zagospodarowania tych odpadów 
ponosi odpowiednia spółka miejska. 
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OR.0003. Ą .2019 
Bohdan Bączak Zgierz, /fq lutego 2019 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Sz. P. Łukasz Wróblewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019 roku informuję, że obecna 
częstotliwość odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów oparta jest na regulacjach 
wprowadzonych uchwałą nr XLII/546/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto 
Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów. Według tej uchwały 
ww. odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych dwa razy na rok w terminach 
określonych w haromonogramach. Poza wyznaczonymi datami odbioru odpadów mieszkańcy 
w ramach ponoszonej opłaty mogą dostarczyć, we własnym zakresie do ogólnodostępnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego „PSZOK", 
zlokalizowanego w Zgierzu na ulicy Barlickiego 3a, przedmiotowe odpady, jak i odpady 
wskazane w § 6 ust. 1 ww. uchwały. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych 
w „PSZOK" zawiera załącznik do tejże uchwały. 

W kwestii przedstawienia możliwości rozszerzenia wywozu odpadów 
wielkogabarytowych do „periodu kwartalnego" z obecnego półrocznego wyjaśniam, że 
obecnie usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowana jest na 
podstawie umowy obowiązującej do 31 stycznia 2020 roku. Częstotliwość odbioru odpadów 
jest elementem istotnym przy określaniu wartości przedmiotu zamówienia. Należy wskazać, 
że zmiana umowy w tym zakresie wiązałaby się ze zmianą wynagrodzenia dla wykonawcy, 
co w rezultacie wpłynie na zmianę wysokości opłaty za odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów. Problem związany z częstotliwością odbioru odpadów wielkogabarytowych 
zwłaszcza w obszarach zabudowy wielorodzinnej jest dostrzegany. W związku z powyższym 
planowane jest zwiększenie częstotliwości odbioru tych odpadów z nieruchomości 
wielorodzinnych przy projektowaniu nowych warunków zamówienia na realizację usługi na 
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

W związku z Pana pytaniem „jakie koszty rocznie zagospodarowania tych odpadów 
ponosi odpowiednia spółka miejska" wyjaśniam, że odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz nie zajmuje się spółka miejska. 
Przedmiotową usługę świadczy podmiot wyłoniony w zamówieniu publicznym tj. Remondis 
Sp. z o.o., z którym Gmina Miasto Zgierz, rozlicza się w sposób ryczałtowy, zgodnie 
z warunkami umowy. 
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