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                                                                              Pan 

                                                                              Maciej Kamiński 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                              w Przemyślu 

 
 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25.06.2021 w sprawie pisma z dnia 16.06.2021 

r. znak TU – 0502/21 Zakładów Usługowych „Południe”  w Krakowie odpowiadam w kolejności 

pytań: 

 

Ad.1  

Tak. Porozumienie zawarte zostało dnia 4 maja 2021r.  Wszelkie koszty związane 

z odbiorem zebranych odpadów z tworzyw sztucznych (butelek PET) oraz ich zagospodarowaniem 

ponosi firma EKO MAPOL Usługowo - Handlowa. Porozumienie jest nieodpłatne, Gmina Miejska 

Przemyśl nie ponosi  z tego tytułu żadnych kosztów.  

 

Ad.2 

Termin zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym 

a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje zamawiającemu roboty budowlane, usługi lub dostawy 

Prowadzona przez Gminę akcja zbierania butelek PET  to przede wszystkim promocja ekologicznych 

(prośrodowiskowych)  zachowań, jej zadaniem jest  edukowanie mieszkańców naszego miasta. 

Inicjatorem ustawienia pojemników na butelki PET jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, partnerem  jest EKO MAPOL Firma Usługowo – 

Handlowa. 

 

Świadomość segregacji odpadów na terenie miasta Przemyśla w naszej ocenie jest wciąż 

zbyt niska, a tego typu pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone tylko na butelki PET 

mogą ją wyraźnie zwiększyć.  

 

Nie informowaliśmy Zakładów Usługowych „Południe” z Krakowa o wspomnianej akcji, 

ponieważ skala odzyskiwanych w ten sposób surowców wtórnych jest niewspółmiernie niższa, niż 

odbieranych w trakcie normalnej zbiórki odpadów w ramach umowy z Zakładami Usługowymi 

„Południe” i jak wspomniałem ma przede wszystkim charakter edukacji ekologicznej.  

 

 

Ad. 3 

W naszym mieście ustawionych zostało 10 pojemników przeznaczonych do zbierania wyłącznie 

butelek PET. Waga butelek PET z  jednego pełnego pojemnika na butelki PET to ok 40 kg. Jak do 

tej pory żaden z nich nie został jeszcze całkowicie zapełniony. Przyjmując, że będą one po 

wypełnieniu odbierane po dwóch miesiącach, daje nam to średnio ok. 200 kg na miesiąc, czyli  do 

końca 2021r. ok. 1,4  Mg (ton). 
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Ad. 4 

Na chwilę  obecną nie posiadamy takiej wiedzy. 

 

Ad. 5. 

W naszej ocenie nie ma ku temu  podstaw prawnych. Porozumienie jest nieodpłatne, Gmina 

Miejska Przemyśl nie ponosi  z tego tytułu żadnych kosztów. Ilość odpadów przeznaczona na 

promocję edukacyjną mieszkańców w tej formie jest znikoma i może przyczynić się wydatnie do 

wzrostu ilości odpadów selektywnych, które są dostarczane do Zakładów Usługowych „Południe”.  

 

Ad.6 

Nie. Z umowy z Zakładami Usługowymi „Południe” wynika, iż miasto Przemyśl odda do 

zagospodarowania ok. 1 150 Mg (ton) odpadów zbieranych w żółtych pojemnikach i workach. W tej 

ilości znajdują się zmieszane odpady, do których zalicza się butelki PET. Tak więc butelki PET 

zbierane w pojemnikach rozstawionych w 10 miejscach w Przemyślu  będą stanowić niespełna 

0,2% całości odpadów przekazanych do zagospodarowania.  

Akcja ekologiczna może przyczynić się do wydatnego zwiększenia się frakcji odpadów 

selektywnie zbieranych co w konsekwencji spowoduje, iż strumień tych odpadów trafiający do 

Zakładów Usługowych „Południe” może być znacznie wyższy niż ilości założone do przetargu na 

2021r. 

W uzupełnieniu informuję, że odpady zagospodarowane w ramach akcji ekologicznej przez 

firmę EKO MAPOL Usługowo – Handlowa zostaną uwzględnione przy wyliczaniu wskaźnika 

recyklingu i odzysku odpadów. 

 

Ad. 7 

Nie. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2021r. i może zostać rozwiązane 

jednostronnie z zachowaniem miesięcznego  okresu wypowiedzenia. Ilość butelek PET 

zgromadzona w 10 pojemnikach rozstawionych na terenie miasta Przemyślu  będą stanowić jak ok. 

0,2% całości odpadów (tej frakcji) przekazanych do zagospodarowania. W Przemyślu prowadzona 

jest także krajowa akcja zbierania plastikowych korków od butelek, a jednak ta akcja edukacyjna                        

i pojemniki w kształcie serduszek nie wzbudziły protestów Zakładów Usługowych „Południe”                            

z Krakowa. 

 

Ad. 8 

Nie. 

 

Ad.9 

Nie posiadam w tym przedmiocie wiedzy. 

 

Ad. 10 

Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2021r. i może zostać rozwiązane jednostronnie 

z zachowaniem miesięcznego  okresu wypowiedzenia. 

 

                                                                      w z. PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 

 

                                                                                          mgr Bogusław Świeży 

                                                                                           Zastępca Prezydenta 

 
                                                                                       (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli 

3. a/a 


