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Mosina, 16 marca 2020 r. 

BR.0003.291.2020.KO 

Data wpływu: 17.03.2020 r.   Sz. P. 

Nr sprawy: BR.0003.291.2020  Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie 

/w miejscu/ 

 

 Odpowiadając na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Adama 

Monikowskiego w przedmiocie utrzymania czystości na terenach wiejskich przez Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o. o., stwierdzam co następuje: 

1. utrzymanie czystości i porządku na terenach wiejski odbywa się w ramach zlecenia  

OŚ.184.2020.KO z dnia 02.01.2020 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenów publicznych oraz usuwanie dzikich wysypisk odpadów, udzielonego Zakładowi Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie;  

2. odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych w ciągach dróg publicznych, na 

przystankach autobusowych, na terenach zieleni, przy świetlicach wiejskich, odbywa się  

z częstotliwością określoną w dołączonych do niniejszego pisma załącznikach, które stanowią 

integralną część zlecenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 

interwencyjnie na zgłoszenie Zamawiającego, w szczególności dotyczących usuwania  

z nielegalnych miejsc składowania odpadów. 

Pragnę zapewnić, że staramy się na bieżąco monitorować jakość wykonywanej usługi i reagujemy 

na sygnały dotyczące jej realizacji. Faktem jest też, że otrzymujemy sygnały o podrzucaniu do koszy 

ulicznych odpadów wytworzonych na posesjach, co jest zjawiskiem trudnym do wyeliminowania.  

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w przedmiotowym 

bezpośrednio do urzędu, ponieważ pozwoli to nam na podejmowanie działań dla ich wyeliminowania 

w przyszłości. 

         Z up. Burmistrza 

        (-) Adam Ejchorst 

                  Zastępca Burmistrza 

 

 

Załączniki: 

1. Lokalizacja koszy przy wiatach przystankowych i przystankach poj. 50l.; 

2.  Lokalizacja koszy na terenach zieleni poj. 50l.; 

3.  Lokalizacja koszy na terenach świetlic wiejskich poj. 50l.; 

4.  Lokalizacja koszy ulicznych i pojemników na terenie osiedli i Sołectw poj. 50l.; 

5.  Lokalizacja koszy na terenie placów zabaw poj. 50l.; 

6.  Lokalizacja koszy na psie odchody poj. 50l.      

            
Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. a/a. 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.61-8109-545. 
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