ZARZĄDZENIE NR 473/Or/2019
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 4 grudnia 2019 r.
w sprawie ograniczenia używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw
sztucznych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy
Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami używania przedmiotów
jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych wprowadza się w Urzędzie Miasta KędzierzynKoźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle następujące zasady ograniczające
wykorzystywanie takich przedmiotów w związku w wykonywaniem zadań publicznych Gminy KędzierzynKoźle, w tym w trakcie imprez, uroczystości i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych
przez Gminę Kędzierzyn-Koźle:
1) nieużywanie jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników
na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami lub
jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji;
2) zamawianie usług gastronomicznych, których opis wskazuje ich wykonywanie bez używania
jednorazowych przedmiotów wymienionych w pkt 1, wykonanych z tworzyw sztucznych;
3) udostępnienie do spożycia przez ludzi wody spełniającej wymagania określone w przepisach o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę, dostarczanej za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej;
4) dokonywanie zakupu napojów w butelkach zwrotnych lub wielokrotnego użytku;
5) wykorzystywanie w promocji Gminy Kędzierzyn-Koźle materiałów, które pochodzą z recyklingu lub
podlegają procesowi recyklingu, z jednoczesnym ograniczeniem lub odstąpieniem od stosowania
przedmiotów z tworzyw sztucznych oraz promowaniem ekologicznego trybu życia;
6) nieużywanie jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych;
7) zamawianie, w granicach określonych przepisami prawa, dostaw i usług na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
lub jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle posiadających osobowość prawną, w toku
wykonania których wykonawcy stosują opakowania inne niż z tworzyw sztucznych, w szczególności
opakowania wielokrotnego użytku lub ulegające kompostowaniu albo biodegradacji.
2. W umowach, których wykonanie wiązać się może z wykorzystywaniem przedmiotów jednorazowego
użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, stosować należy odpowiednie postanowienia regulujące zasady
wykorzystywania takich przedmiotów, w tym klauzule umowne określone w załączniku do zarządzenia,
wprowadzające odpowiedzialność wykonawcy za ich nieprzestrzeganie, w szczególności w postaci prawa do
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
3. W opisach przedmiotu i warunków zamówienia lub regulaminach postępowań o udzielenie zamówień
publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli
odrębne przepisy przewidują obowiązek ich przeprowadzenia – stosować należy postanowienia o wykluczeniu
z postępowania podmiotów, z którymi rozwiązano umowę z uwagi na naruszenie klauzul umownych, o których
mowa w ust. 2.
§ 2. 1. Ewidencja podmiotów naruszających klauzule umowne, o których mowa w § 1 ust. 2, zawierająca
przynajmniej informacje o nazwie podmiotu dokonującego naruszenia, dacie i sposobie naruszenia umowy,
skutku naruszenia w postaci rozwiązania umowy oraz osobie stwierdzającej naruszenie, prowadzona jest
w formie elektronicznej przez Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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2. Stwierdzone przypadki naruszenia klauzul umownych, o których mowa w § 1 ust. 2, należy niezwłocznie
zgłaszać Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, dopuszcza
się możliwość zawarcia umowy na zasadach innych niż przewidziane w zarządzeniu, w szczególności
w odniesieniu do wydarzeń, które zostały objęte patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu Gminy Kędzierzyn-Koźle lub przy
współudziale Gminy Kędzierzyn-Koźle.
§ 4. Klauzule umowne i postanowienia, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, stosuje się w postępowaniach
wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Sekretarz Miasta
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Zbigniew Romanowicz (-)
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Załącznik do zarządzenia Nr 473/Or/2019
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Klauzule umowne ograniczające stosowanie przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych
z tworzyw sztucznych
1. [wykonawca / dostawca / organizator imprezy] zobowiązuje się w ramach wykonywania umowy do:
[w zależności od przedmiotu umowy]
1) wyeliminowania z użycia przy [wykonywaniu umowy, organizacji imprezy] jednorazowych talerzy,
sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z tworzyw
sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi
kompostowaniu lub biodegradacji (w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających
wymagania normy EN 13432 lub EN 14995);
2) wykonywania zamówionych usług gastronomicznych bez używania jednorazowych talerzy, sztućców,
kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność, wykonanych z tworzyw
sztucznych;
3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;
4) podawania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniającej wymagania określone w przepisach
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, dostarczanej za pośrednictwem miejskiej sieci wodociągowej;
5) wykorzystywania - w miarę potrzeb - materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi
recyklingu;
6) nieużywania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych.
2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 1:
1) [zamawiający] wezwie [wykonawcę / dostawcę / organizatora imprezy] do zaprzestania naruszeń
w terminie nie dłuższym niż […] dni, pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
[wykonawcy / dostawcy / organizatora imprezy];
2) [wykonawca / dostawca / organizator imprezy] zobowiązany jest do zapłaty na rzecz [/ zamawiającego /
zleceniodawcy] kary umownej w wysokości […].
3. [w przypadku umów, których zawarcie następuje z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych].
W razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie [wykonawcy/dostawcy/organizatora imprezy]
w związku z naruszeniami obowiązków, o których mowa w ust.1, [zamawiający] zastrzega sobie prawo do
wykluczenia [wykonawcy /dostawcy/organizatora imprezy] z postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie usługi / dostawy tego samego rodzaju na okres jednego roku od dnia przedmiotowego naruszenia.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)
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