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BRMG-KPGiM-III.0012.114.2020 

 

Protokół Nr 25-10/2020 
 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 15 grudnia 2020 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 10:00- 
zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Powitał zebranych i sprawdził obecność członków Komisji: 
 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Początek 
obrad   

1.  Dzik Piotr Przewodniczący Obecny 
2.  Strzelczyk Elżbieta Wiceprzewodnicząca Obecna 
3.  Koralewski Kazimierz Członek Komisji Obecny 
4.  Owczarczak Agnieszka Członek Komisji Obecna 
5.  Hajduk Michał Członek Komisji Obecny 
6.  Rabenda Karol Członek Komisji Obecny 
7.  Śpiewak-Dowbór Cezary Członek Komisji Obecny 

 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. Lista obecności Komisji stanowi załącznik nr 1. Lista obecności 
gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 25 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku w piątek 10 grudnia 2020 roku został skierowany do 
Komisji do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku na lokale mieszkalne 
w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy – druk Nr 831, a w 
poniedziałek 14 grudnia 2020 został skierowany wniosek o wycofaniu tego 
projektu uchwały, więc nie będziemy go wprowadzali do porządku obrad. 
 
 
Kto jest za przyjęciem porządku obrad, który został Państwu przesłany 8 grudnia? 

 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gdańska - w zakresie działania Komisji – druk Nr 827 

Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska - 
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2020 rok - w zakresie 
działania Komisji- druk Nr 828. 

Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska - 
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 
 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na 
terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis - druk 
Nr 820. 

Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska 
- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdańsk - druk Nr 821. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej   - druk Nr 822. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej 

 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a 
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne - druk Nr 825. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Głosowanie przyjęcia porządku obrad: 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 
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PUNKT – 1. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska – w zakresie 
działania Komisji – druk Nr 827 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska – 
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.360.2020. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji zgodnie z 
uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału 
Budżetu Miasta i Podatków, która powiedziała m.in., że jeśli chodzi o zmianę 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, to propozycja zmian polega na dokonaniu 
zmiany w dwóch przedsięwzięciach.  Jest to udostępnienie sieci hot spot dla 
Internetu bezprzewodowego na terenie miasta Gdańska. Zwiększamy wydatki 
w tym roku o 20 tysięcy złotych do kwoty 340 tysięcy złotych. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że jeszcze dodatkowo w tym roku chcemy zapłacić jedną 
fakturę, a nie przenosić płatności na styczeń 2021 roku.   
 
Jeżeli chodzi o drugie przedsięwzięcie, to jest budowa i przebudowa dróg 
lokalnych w różnych dzielnicach miasta. Na ten cel dodatkowo środki 
zwiększamy o kwotę 592 tysiące złotych. łącznie w tym roku planowane wydatki 
tj.19 milionów 72 tysiące złotych na realizację inwestycji poprzez budowę i 
przebudowę dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gdańska – w zakresie działania Komisji – druk Nr 827 
 

Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X X Wstrzymała się 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Radny Karol Rabenda - zgłosił telefonicznie Przewodniczącemu Komisji, że ma 
kłopoty z połączeniem w aplikacji Teamsa (brak uruchomienia mikrofonu i gdy 
będzie podobny problem, to będzie w stałym połączeniu telefonicznym z 
Przewodniczącym Komisji, a szczególnie w momencie głosowania. 
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Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 827 – w zakresie 
działania Komisji. Opinia Nr 25-10/267/112/2020 

 
PUNKT – 2. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2020 rok - w zakresie działania Komisji- 
druk Nr 828. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska - 
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.361.2020. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały w zakresie działania Komisji zgodnie z 
uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału 
Budżetu Miasta i Podatków, która powiedziała m.in., że główna zmiana polega 
na wprowadzeniu na dochody i wydatki subwencji oświatowej w wysokości 
3.645.000 złotych. Jest to w głównej mierze na realizację dofinansowania 
jednorazowego zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do 
prowadzenia nauki zdalnej przez nauczycieli i jest to kwota 3.555.000 złotych, 
a oprócz tego na dochody wprowadzamy środki z Funduszu Pracy, gdzie zgodnie 
z ustawą, jeżeli dany Urząd Pracy uzyskuje dobre efekty aktywizacji 
bezrobotnych należy się pracownikom z tego tytułu nagrody i tj. kwota 208 
tysięcy złotych, które miasto Gdańsk otrzymało i te środki będą przeznaczone 
właśnie na sfinansowanie nagród dla pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy. 
Ponadto w Gdańskim Urzędzie Pracy zmniejszane są wydatki o 500 tysięcy 
złotych w związku z niezrealizowaną w październiku tego roku festiwalem 
aktywności seniorek i seniorów z powodu wystąpienia zagrożenia Covid – 19. 
Zmiana też jest w zakresie windykacji należności za bilety w komunikacji 
miejskiej. Zmniejszane są dochody z tego tytułu o kwotę 304 tysiące złotych, 
ale też zmniejszane są wydatki ponoszone na tą windykację o 823 tysiące 
złotych. 
 
Zmniejszamy również wydatki planowane przez Wydział Skarbu. Jest to kwota 
1.605.000 złotych. To też wynika przede wszystkim z pandemią panującą na 
terenie kraju. Mniejsze są wydatki o 1,5 miliona złotych na zakup gruntów do 
zasobów. Te procedury na tyle długo trwają, że te wydatki nie zostaną 
zrealizowane w tym roku.  
 
W wyniku tych zmian zapotrzebowanie na tegoroczny kredyt o kwotę 3,7 
miliona złotych i planowany po tej zmianie kredyt na pokrycie deficytu w roku 
2020 tj. 277 milionów złotych. dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. pani Dyrektor. Wspomniała Pani o ściągalności za mandaty z 
biletów komunikacji miejskiej. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Miałem dwa 
razy takie przykre doświadczenie, nie wstydzę się przyznać, że zdarzyło się 
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moim pracownikom dwa razy nie zapłacić za jazdę bez biletu. I teraz przychodzi 
do mnie jako do pracodawcy pismo i tam jest wyszczególniona kwota. Pismo to 
wystawia Renoma, że jest po jakimś terminie i jest do zapłaty 260, czy 230 
złotych do zapłaty. Była też tam taka klauzula, że jeżeli ten mandat zapłaci w 
ciągu 7 dni, to będzie spokój. No i dwa razy, nie ukrywam ja zapłaciłem te 
mandaty, zrobiłem przelewy. Natomiast oni po 4, czy 5 miesiącach dostali 
znowu, i przyszło do mnie również jako do pracodawcy pismo, że to nie 260 
złotych, tylko 530 złotych, bo już komornik naliczył dodatkowe pieniądze. Czy 
nie lepiej byłoby, gdyby Renoma, jeżeli złapie i jest mandat, jeśli nie zapłaci 
w terminie, to w pierwszej kolejności wysłać do tej osoby ponaglenie. I wtedy 
my byśmy zaoszczędzili na tych wszystkich procedurach i większa ściągalność 
by była za mandaty, bo to nie zawsze na czas poczta dojdzie, nie zawsze to 
zawiadomienie raz wysłanie dociera na czas i później ta kwota narasta do 600 
złotych i komornicy się bardzo cieszą. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Dziękuję za sugestię Panie Przewodniczący pewnie bardzo słuszną. Przekażę 
Dyrektorowi Zomkowskiemu, żeby w ten sposób podszedł do sprawy windykacji 
należności. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Powinno być tak, że został złapany bez biletu, wtedy kara te 
około 200 złotych, wiem, że żeśmy go ostatnio podnosili, gdy nie zapłaci w 
terminie, to Renoma powinna wysłać jeszcze jedno powiadomienie i gdy wtedy 
będzie się uchylał, rozumiem, proszę skierować sprawę do komornika. I to 
będzie bardziej ściągalne i bardziej edukacyjne a niżeli te komornicze procesy, 
które nie wiadomo, ile później kosztują ludzi. Proszę to przekazać. 
 
Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Przekażę tę sugestię Dyrektorowi Zomkowskiemu. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Czy są głosy w dyskusji? Nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska 
na 2020 rok - w zakresie działania Komisji- druk Nr 828. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta X X Wstrzymała się 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz przeprowadzonej 
dyskusji, Komisja 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach 
wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
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uchwały – zawarty w druku nr 828 - w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 25-
10/268/113/2020 

 
PUNKT – 3. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu 
morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis - druk Nr 820. 
Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska, Pani Jolanta Ostaszewska - 
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.353.2020. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Jolanta 
Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, która 
powiedziała m.in., że jest to propozycja zmiany uchwały, którą Rada Miasta 
Gdańska podjęła w marcu 2015 roku wprowadzając zwolnienie w podatku od 
nieruchomości dla nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w 
ramach pomocy de minimis. Ta uchwała z 2015 roku ma w tej chwili okres 
obowiązywania do końca roku 2020, ale w związku z tym, że została 
przedłużona pomoc de minimis Rozporządzeniem Komisji Europejskiej do roku 
2023 wydłużamy obowiązywanie tej uchwały do tego okresu, czyli do 31 grudnia 
2023 roku.   
 

Następną zmianą, która proponujemy w tej uchwale wprowadzić jest zmiana 
kwoty zdefiniowanej nowej inwestycji. W obowiązującej uchwale dzisiaj jest 
to kwota 10 milionów złotych netto z wyłączeniem podatku od towarów i usług, 
a propozycja jest taka, żeby tą kwotę zmniejszyć do 5 milionów złotych, żeby 
inwestorzy, przedsiębiorcy mogli skorzystać z tej ulgi szybciej niż tylko 
inwestując 10 milionów złotych. tak jeszcze uzupełniają, to inwestor może 
korzystać z tej ulgi przez 3 lata do kwoty 200 tysięcy Euro. Tak, że nie jest to 
duża ulga, czas trwania ulgi też nie jest długi, i okres utrzymania inwestycji, 
czyli jeszcze jest zobowiązany do utrzymania tej inwestycji po zakończeniu 
korzystania z ulgi przez okres co najmniej 5 lat. Dziękuję bardzo. 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. No i właśnie pochylamy czoło również dalej dla 
przedsiębiorców, jestem za. Też jestem przedsiębiorcą nie biznesmenem, nie 
jem lunchu, tylko obiad, nie wyjeżdżam na weekendy, tylko na sobotę i 
niedzielę. Natomiast powiem tak. chylimy czoło, pomagamy i chciałbym, żeby 
było takie zrozumienie, że każda taka pomoc to są też koszty dla miasta. i 
nawet Salomon z pustego nie naleje, a my czasami i opozycja mówią jak by to 
można było dużo więcej zrobić. Tak jak słyszałem niedawno, że na remonty 
mieszkań, na to, na tamto za mało, źle, to za mało, tamto za mało itd., ale 
jesteśmy w takiej sytuacji a nie innej. To takie moje zdanie. Czy są jeszcze 
głosy w dyskusji? 
 
Radny Michał Hajduk – członek Komisji 
Uważam to za słuszny kierunek. Porty budują bogactwo miasta, a tym bardziej 
ulga dla przedsiębiorców w tak trudnym czasie na pewno przysporzy więcej 
korzyści, utrzyma miejsca pracy, więc powtarzam, jest to słuszny kierunek i 
oczywiście zagłosuję za.  
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania.  

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w 
ramach pomocy de minimis - druk Nr 820. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Jolantę 
Ostaszewską- Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7głosami za - jednogłośnie - przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku 
nr 820. Opinia Nr 25-10/269/114/2020 

 
 

PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Gdańsk - druk Nr 821. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.354.2020. 

 

Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem omówiła Pani Olga 
Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, która 
powiedziała m.in., że przedmiotem tej uchwały jest jak Państwo pamiętacie na 
poprzednich sesjach podejmowane były uchwały w kwestii woli wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Gdynią i 
Sopotem w zakresie określenia granic aglomeracji, ograniczyliśmy te gminy 
wykluczając pozostałe gminy, które wcześniej były w aglomeracji gdańskiej. 
Wykluczenie pozostałych gmin wynikało z przepisów, które określały poziom 
skanalizowania danej aglomeracji. W poprzedniej aglomeracji nie osiągaliśmy 
tych wszystkich wyników, czyli 98% skanalizowania aglomeracji i doszedł nowy 
warunek, czyli te pozostałe 2% niezebranego jakby siecią kanalizacyjną tego 
ładunku zanieczyszczeń nie miało być większe niż 2000 RLM. W związku z 
powyższym została podjęta decyzja o zmianie tych granic i gmin, które 
uczestniczą w tej aglomeracji. Przedmiotowa uchwała już jakby sankcjonuje, 
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czyli określa granice nowej aglomeracji obejmującą Gdańsk, Gdynię i Sopot. To 
tyle w skrócie. Dziękuję. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Pani Dyrektor. W takim razie proszę powiedzieć, czy się zmieniają te granice, 
czy nie, czy chodzi tylko o kanalizację? 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Granicę aglomeracji określają granice nie jakby gmin, tylko po prostu 
wszystkich nieruchomości, które są wpisane w daną aglomerację tak, żeby 
spełnić wymogi wynikające z ustawy prawa wodnego. Czyli Gdańsk też nie jest 
jakby cały granicami administracyjnymi wpisany w te granice aglomeracji 
ściekowej, bo mówimy o aglomeracji ściekowej. Tak samo mówimy o części 
Gdyni i mówimy o części Sopotu. Mówimy tutaj o tych nieruchomościach, które 
są skanalizowane i spełniają te wymogi. Podstawą określenia granic aglomeracji 
jest możliwość ubiegania się o dofinansowania na ewentualne rozbudowy sieci, 
czyli mówimy o tych 2%, które nie są skanalizowane, a zostaną włączone do 
systemu kanalizacji, tej zbiorczej, a przez to, że pojawił się ten nowy wymóg, 
czyli te 2% nie może przekraczać 2000 RLM, to bardzo skomplikowało tak 
naprawdę określenie tych granic, ponieważ jest to jak dla Gdańska naprawdę 
niewielka ilość, ale tak to zostało okrojone, tak to nazwę granice, żeby spełnić 
te wszystkie wymogi, to raz. A dwa, żeby móc ubiegać się o ewentualne środki 
o dofinansowanie w przypadku jakiegokolwiek konkursu na rozbudowę sieci. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
A udało nam się to tak zrobić pomiędzy Sopotem i Gdynią, że dla nich będzie 
też możliwe … 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Dla nich absolutnie nic się nie zmienia. My musieliśmy troszeczkę zmienić i 
niestety, to znaczy stety i niestety, tak to można też rozważać kosztem innych 
gmin, które musiały teraz, czyli mówimy o Żukowie, Szemudzie, Pruszczu 
Gdańskim muszą teraz w ramach własnych gmin utworzyć własne aglomeracje, 
a my mamy jedną trójmiejską aglomerację.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Gdańsk - druk Nr 821. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz Za X X 
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4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol Za X X 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 7 głosami za - przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 821. 
Opinia Nr 25-10/270/115/2020 

 
PUNKT – 5. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej   - druk Nr 822. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

 

Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.355.2020. 

 

Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Nie ukrywam, że mam tutaj kłopot z kolejnością tych dwóch uchwał, czyli 
mówimy o tej uchwale i kolejnej, ponieważ w mojej ocenie powinna ta kolejna 
uchwała być omawiana jako pierwsza, a ta … 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przeprasza, to proszę omówić pierwszą i od razu niech Pani omówi drugą, bo 
rozumiem, że druga nawiązuje do pierwszej. 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Dokładnie tak, jakby ta uchwała (druk 822) jest konsekwencją tej kolejnej 
uchwały (druk 825). 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Proszę omówić obydwie. 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Nawiązując do uchwały, czyli druku 825 odbyła się rozprawa Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, podczas którego stwierdzono nieważność tejże 
uchwały w jednej części, czyli określającej wysokość ulgi dla właścicieli 
nieruchomości, którzy chcą prowadzić proces kompostowania. I tutaj co istotne 
jest to, że nie została poddana pod wątpliwość wysokość ulgi, natomiast 
metodologia wyliczenia tej samej ulgi. Przedmiotowa uchwała tak naprawdę 
idzie naprzeciw wymaganiom bądź sugestiom, tak raczej bym to określiła 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który określa w jaki sposób miałaby ta 
ulga zostać wyliczona. Ona jakby została proporcjonalnie określona w zakresie 
kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych wszystkich. Czyli wychodząc 
z kosztów związanych z zagospodarowaniem wszystkich odpadów 
wyciągnęliśmy te nieruchomości, które mogą proces kompostowania 
przeprowadzać, czyli mówimy tu o 81% udziału masy odpadów komunalnych z 
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nieruchomości zamieszkałych w masie odpadów komunalnych ogółem. Z tego 
udział odpadów, które mogą być kompostowane tj. niespełna 5 milionów 
kosztów zagospodarowania odpadów. Podzielone to zostało na metraże tych 
nieruchomości, które ten proces kompostowania mogą prowadzić w odniesieniu 
do stawki 88 groszy, ulga wynosi 3 grosze miesięcznie za m2. Jest różnica 
pomiędzy tą stawką, a poprzednią, bo poprzednio ta ulga wyniosła 1 grosz, a 
teraz mamy 3 grosze. Mówię też od razu, wynika to przede wszystkim z tego, 
że do obliczenia tej wysokości ulgi opieraliśmy się już o aktualne dane, czyli 
też o dane związane z prowadzeniem pełnej selektywnej zbiórki, która miała 
miejsce w lutym tego roku. I ta metodologia jest inną metodologią wyliczenia 
ulgi niż miało to miejsce poprzednio. I ona jest jakby zgodna z kierunkiem 
rozumowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo zaznaczam ustawa 
nie określa sposobu wyliczenia tej metodologii, każda gmina może robić na 
własny sposób. Ta uchwała tj. właśnie tylko określenie wysokości tej ulgi.  
 
Natomiast ta uchwała z druku 822 jest jakby konsekwencją, czyli zmieniamy 
wzory deklaracji dla nieruchomości zamieszkanych i mieszanych właśnie w tym 
zakresie. I jeszcze jest jedna zmiana w druku 822, mówimy o deklaracjach dla 
nieruchomości niezamieszkanych na których wytwarzane są odpady komunalne. 
Ostatnia nowelizacja ustawy określiła szereg jakby wymogów, co do których 
gminy muszą do końca tego roku się ustosunkować i podjąć, zmienić uchwały, i 
pojawił się nowy zapis, że właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy 
chcą uczestniczyć w systemie muszą wyrazić taką pisemną zgodę, oświadczenie 
woli na uczestnictwo w tym systemie.  Samo złożenie deklaracji jakby nie jest 
tym dokumentem bezpośrednio przez ustawę delegowanym do tego, żeby 
można było stwierdzić, że samo złożenie deklaracji jest już tą wolą bycia w 
systemie. W związku z powyższym, żeby była jasność, Ministerstwo też się 
wypowiedziało w tym zakresie, że każda gmina może ten zapis zinterpretować 
według własnej woli, więc my na końcu deklaracji dorzuciliśmy zapis, że 
złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przystąpienie do tego systemu. To jest 
jeszcze ta jedna zmiana do druku 822 i tym samym omówione zostały te dwie 
uchwały. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Czyli błąd, który nam zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny został 
naprawiony, tak? 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
To nie był błąd, to była inna metoda naliczania opłaty. Zmieniliśmy ją zgodnie 
z wolą WSA. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Pani Dyrektor czy Pani jest zorientowana, kiedy pierwsze Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą czynne? 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Termin zrealizowana został określony na czerwiec 2021 roku, ale z tego co wiem 
jest opóźnienie w realizacji, chyba dwóch miesięcy. Nie jestem pewna, ale 
przypuszczam, że to będzie III kwartał 2021 roku, będzie uruchomienie. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem. A po nowym roku będziemy mogli oddawać te rzeczy typu RTV, AGD? 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tak. Dokładnie od nowego roku na terenie miasta Gdańska, już na pewno 
Państwo zauważą takie czerwone pojemniki do zużytego sprzętu elektrycznego, 
elektronicznego.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Mała drukarka się zmieści. 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Drukarka nie wiem, czy się zmieści w takim pojemniku, ale natomiast wszystkie 
lokówki, suszarki, tego typu wielkości gabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny 
pojawi się na terenie Gdańska. To jest jakby jedna nowość systemowa. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
To przy większych skupiskach mieszkańców, a domki jednorodzinne będą jakieś 
worki? 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
To jest tak. My na razie zwróciliśmy się z zapytaniami do większych obiektów, 
czyli mówimy o spółdzielniach, wspólnotach, czy Gdańskich Nieruchomościach 
o wskazanie lokalizacji tego typu pojemników. Te pojemniki będą wyposażone 
w systemy określające stopień napełnienia ich i ich tempo napełnienia, więc te 
lokalizacje będą też weryfikowane względem właśnie tego, czy jest to dobra 
lokalizacja … 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem, taki eksperyment będzie zrobiony jakie jest zapotrzebowanie na 
tego typu odpady. 
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Dokładnie tak. I jakie będzie zapotrzebowanie, tak będziemy ewentualnie 
rozbudowywali ten system pojemników, natomiast druga rzecz, która się 
również pojawi od nowego roku to będzie odbiór bezpośrednio z mieszkań, z 
posesji na telefon właśnie zużytego sprzętu dużego gabarytowego sprzętu 
elektronicznego przez naszą gminną spółkę Gdańskie Usługi komunalne GUK, 
więc będzie można po prostu zadzwonić i zamówić usługę odbioru zużytego 
sprzętu, żeby nie wystawiać tego do altan śmietnikowych. Zaznaczam. 
Wszystko to się będzie odbywało w ramach obecnej zapłaty za gospodarowanie 
odpadami.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Super. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w dyskusji. Nie ma. Chciałem powiedzieć 
Pani Dyrektor, że podtrzymuję moją wypowiedź na temat sektora VI, który 
obsługuje nasza spółka, sam jestem świadkiem tej pracy a objeżdżam jako 
radny ten okręg, tak, że jestem bardzo zadowolony.  
 
Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Dziękuję bardzo. Przekażę na pewno Prezesowi spółki GUK. 
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Trudno dyskutować Panie Przewodniczący. Spieraliśmy się tam, o powiedzmy 
metody naliczania odpadów, a powiedzmy inne sprawy to już są troszkę 
poboczne, to o co się mamy spierać?  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 

 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta 
Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej   - druk Nr 822. 
  
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 822. Opinia Nr 25-
10/271/116/2020 
 

PUNKT – 6. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu obliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części 
stanowią nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a części nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - druk Nr 825. 
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
 
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska 
z 15 grudnia 2020 r. – sprawa BRMG.0006.358.2020. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Przedmiotowy projekt uchwały został przedstawiony w poprzednim punkcie 
obrad Komisji. Głosów w dyskusji nie ma, przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie  wyboru metody ustalenia 
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu 
obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
które w części stanowią nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a części 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne - druk Nr 825. 
 
Głosowanie: 

Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 
1. Dzik Piotr Za X X 
2. Strzelczyk Elżbieta Za X X 
3. Koralewski Kazimierz X X Wstrzymał się 
4. Owczarczak Agnieszka Za X X 
5. Hajduk Michał Za X X 
6. Rabenda Karol X X Wstrzymał się 
7. Śpiewak-Dowbór Cezary Za X X 

 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę 
Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 825. Opinia Nr 25-
10/272/117/2020 
 

PUNKT – 7. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Innych spraw ze strony 
członków Komisji nie słyszę. Miło mi było Państwa wszystkich słyszeć, będziemy 
się widzieli na sesji. Życzę zdrowia dla Państwa i Państwa rodzin. Stwierdzam, 
że na zakończenie posiedzenia są obecni wszyscy członkowie Komisji. 
 
Dziękuję za udział w posiedzeniu - zamykam 25 obrady Komisji – godz. 10:55. 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
/-/ Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
/-/Elżbieta Wajs-Deyck 


