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Szulc-Efekt sp. z o.o. 

efektywne-oczyszczanie@samorzad.pl 

W odpowiedzi na petycję z dnia 7 dnia 07 czerwca 2019 r. uprzejmie informuję, że:  

  

1. Postepowanie przetargowe w obszarze działalności publicznej związanej z utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, nie będzie prowadzone w 

najbliższym czasie  przez Gminę Miejską Przemyśl w związku  z obowiązywaniem umowy 

wykonawczej z dnia 19.12.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Przemyską 

Gospodarką Komunalną Spółka z o.o.  w Przemyślu, której przedmiotem jest wykonywanie 

przez PGK zadań własnych Gminy związanych między innymi  z utrzymaniem czystości i 

porządku. Powyższa umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku. 

2. W imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl  przetarg na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenów Gminy Miejskiej Przemyśl na 2020 r. przeprowadza PGK w ramach 

umowy wykonawczej z dnia 12.12. 2016 r. Powyższa umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 

roku. 

3. Do realizacji zadań z zakresu utrzymania w czystości gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych dróg i ulic, mostów i placów, obsługi koszy ulicznych i 

przystankowych, odbioru i transportu odpadów komunalnych itp. PGK dysponuje  n/w flotą 

sprzętową: 

 do mechanicznego zamiatania 

  zamiatarka samobieżna Scarab Merlin na podwoziu Merc-Benz 1323 Euro 6 rok prod. 

2018 + Europejski Certyfikat PM10) 

  zamiatarka małogabarytowa Johnston CN201 Euro 5 rok prod. 2011, 

  zamiatarka elewatorowa do dużych zanieczyszczeń SCandia 2500 rok prod. 2009 + 

samochód DAF 55.300 rok prod . 2011 Euro 5 

do obsługi koszy ulicznych i przystankowych 

  Fiat DUCATO DMC 3,5 Euro 6 rok prod. 2016 – do obsługi koszy ulicznych, 

  VW LT DMC 3,5 rok prod. 2001 – do sprzątanie przystanków autobusowych. 

do odbiór i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych 



 
 

 
 

  Scania DMC 26 rok prod. 2013 Euro 5, 

  DAF DMC 18  rok prod. 2015 Euro 6, 

  VOLVO DMC 18 rok prod. 2009 Euro 5, 

  VOLVO DMC 18 rok prod. 2007 Euro 4, 

  VOLVO DMC 15 rok prod. 2008 Euro 4, 

  MAN  DMC 18 rok prod. 2009 Euro 5, 

  MAN DMC 18 rok prod. 2008 Euro 4, 

  MAN DMC 12 rok prod. 2008 Euro 4, 

  VOLVO DMC 18 rok prod. 2000 Euro 0, 

  Jelcz DMC 16 rok prod. 2000 Euro 0, 

  IVECO DMC 3,5 rok prod. 2007 Euro 4, 

  IVECO DMC 3,5 rok prod. 2001 Euro 3. 

4. Pojazdy świadczące usługi w ramach floty pojazdów wykorzystywanych przez Gminę  do 

realizacji zadań własnych (publicznych) zgodnie   z ustawą o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych będą podlegały   ciągłej modernizacji w kierunku zmniejszenia  emisji 

wtórnej  pyłów PM10. 

PGK sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję w zakresie projektu i montażu stacji tankowania 

pojazdów własnych sprężonym gazem CNG. Zostały wydane warunki oraz została podpisana 

stosowna umowa z PGNiG. Zakończenie inwestycji planuje się do 30.11.2019 r. 

Uruchomienie stacji nastąpi na przełomie roku. W planach inwestycyjnych  na lata 2019 - 

2022 spółka zamierza zakupić i użytkować pojazdy zasilane gazem CNG i ilości 4 szt. Z 

eksploatacji wycofane zostaną pojazdy nie spełniające normy emisji spalin min. Euro 4. 

      

5. Urzędnikami nadzorującymi realizację zadania gminy w obszarze utrzymania czystości i 

porządku są: 

Dawid Geleta, Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, tel. 16 675-20-76, email: srodowisko.odpady@um.przemysl.pl, 

Mariusz Hatalski, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 

16 675-20-76, email: m.hatalski@um.przemysl.pl, 

Krzysztof Sycz, Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 

16 675 21- 57, email: k.sycz@um.przemysl.pl. 

 

6. Treść petycji została opublikowana na stronie internetowej 

https://bip.przemysl.pl/54766/3638/przyjmowanie-rozpatrywanie-i-zalatwianie-petycji-w-

2019-roku.html  

Z up. Prezydenta Miasta 

mgr Dawid Geleta 

Główny Specjalista 
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