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 Warszawa, dnia 30.11.2012r. 

 

Sprawozdanie ze spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) - 

gospodarka odpadami komunalnymi w Słupsku, w dniach 18-19.10.2011r. 
 

1. Spotkanie GWD w zakresie gospodarki odpadami odbyło się w dniach 18-19 października 

2012r. w Oleśnicy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Leśnicy, Słupska, 

Szklarskiej Poręby. 

2. Spotkanie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad (w załączeniu). 

3. Pan Jan Bronś, Burmistrz Oleśnicy przywitał zaproszonych gości - przedstawicieli miast 

uczestniczących w GWD, Panią Poseł Ewę Wolak oraz przedstawicieli ZMP. 

Zaprezentowany został film, w którym przedstawione zostały osiągnięcia miasta, w tym w 

zakresie gospodarki komunalnej. Pan Burmistrz przedstawił uczestnikom najważniejsze 

informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej miasta uzupełniając i uaktualniając 

materiał filmowy. 

4. Krzysztof Choromański – moderator GWD – przedstawił krótkie podsumowanie pracy 

między spotkaniami.  

5. W kolejnym punkcie spotkania informację na temat prac legislacyjnych w zakresie 

gospodarowania odpadami prowadzonych w Sejmie, propozycji zmian legislacyjnych i 

interpretacji przepisów ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach – 

przedstawiła Pani Poseł Ewa Wolak. W trakcie wystąpienia Pani Poseł i po mojego 

zakończeniu prowadzona była ożywiona dyskusja dotycząca zapisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Dyskusja ta kontynuowana była również w dalszych 

częściach spotkania. Najważniejsze poruszane w tym zakresie kwestie to: 

- kwestie samorządności (ustawy samorządowe, finansowe i inne) a rynek – konieczność 

określenia klarownych zasad współpracy;  

- kwestia stanowienia prawa i udziału w tym procesie przedstawicieli samorządów; 

- podmioty wewnętrzne – interpretacje szczegółowych regulacji w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach a system gospodarki komunalnej jako całość,  
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- zagadnienie przetargów – kwestia konieczności zmian legislacyjnych w kontekście 

zachowania spójności z wcześniejszymi działaniami samorządów w zakresie kreowania 

lokalnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi; 

- problemy z windykacją na gruncie regulacji w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

6. W drugim dniu Grupa przeszła do siedziby MGK Sp. z o.o. gdzie zaprezentowane zostały 

dokonania firmy. Przedmiotem działalności Spółki jest eksploatacja, konserwacja i 

odpłatne świadczenie usług komunalnych w zakresie: produkcji wody i odprowadzania 

ścieków, wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych, oczyszczania ulic i 

placów, wytwarzanie i rozprowadzanie energii cieplnej, usług pogrzebowych, robót 

remontowo – budowlanych.  

7. Po zakończeniu prezentacji osiągnięć Spółki podsumowane zostały kwestie dyskutowane 

podczas pierwszego dnia spotkania i zostały przedstawione przez moderatora grupy 

podstawowe uwarunkowania konsolidacji rynku komunalnego w Polsce.  

8. Omówiony został harmonogram dalszych prac grupy. Wstępnie ustalano, że ostatnie 

spotkanie GWD zorganizowane zostanie w Lublinie. Najbliższe spotkanie zaplanowane 

zostało na luty 2013. Podjęte zostaną starania o zorganizowanie tego spotkania w 

Warszawie w celu zapoznania się z wdrożonymi tam rozwiązaniami w zakresie nowego 

systemu gospodarki odpadami i ewentualnie możliwość wizyty w jedynej działającej w 

kraju spalarni odpadów komunalnych. 

9. Ustalono, że miejsca i ostateczne terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone w trakcie 

kontaktów telefonicznych po spotkaniu i po krótkim podsumowaniu spotkanie zostało 

zakończone. 

 

Przygotował: 

Krzysztof Choromański 

Moderator GWD Gospodarka odpadami komunalnymi 


