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Odpowiadając na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Arkadiusza 

Cebulskiego w sprawie rozwiązania problemu śmieci na runku i centrum miasta, Burmistrz 
Gminy Mosina informuje, co następuje. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z publicznych pojemników 
na odpady realizowany jest przez WPHU AMOS GLASS RECYCLING Marek Adamczyk. 
Dodatkowo w zakres przedmiotowej usługi wchodzi porządkowanie miejsca wokół pojemnika 
w odległości do 5 m. Realizacja odbioru odpadów z miejsc publicznych odbywa 
się z częstotliwością 5 razy w tygodniu na terenie miasta Mosina oraz 3 razy w tygodniu 
w pozostałych lokalizacjach. W miejscu tym wskazać należy, iż usługa ta nie jest realizowana 
w weekendy oraz święta. Jednocześnie zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. w Mosinie na usługę usuwania tzw. dzikich wysypisk. 

Odnosząc się do kwestii zalegających odpadów na terenie zieleni wskazać należy, 
iż doświadczenie ostatnich miesięcy w tym liczne zgłoszenia kierowane do Urzędu Miejskiego 
w Mosinie wskazały na potrzebę realizacji dodatkowej usługi, mającej na celu cykliczne 
sprzątanie terenów publicznych w ścisłym centrum Mosiny, ponieważ usługa ta nie wpisuje 
się w przedmiot wyżej wskazanych umów. Dokonano kalkulacji w/w zadania, która wskazała 
na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na jego realizację. 
Na etapie rozpoznania cenowego zwrócono się do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Mosinie z wnioskiem o przedstawienie kalkulacji w zakresie realizacji powyższej usługi mając 
na uwadze fakt, iż Zakład Usług Komunalnych wcześniej realizował takie zadanie przy 
aprobacie i zadowoleniu mieszkańców. Oferta wskazana przez wyżej wskazany Zakład nie 
mogła zostać zaakceptowana. W związku z tym Gmina Mosina podjęła starania, celem 
zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia osoby/osób mogących podjąć się realizacji 
przedmiotowej usługi. W wyniku rozmów oraz na podstawie oględzin terenu, postanowiono 
o zawarciu umów zlecenia z dwoma osobami, z których każda pracowałaby w powyższych 
lokalizacjach od poniedziałku do piątku w wymiarze 2 godzin (razem 4 godzinny dziennie), 
koszt takiej usługi okazał się być ok. 3,5 - krotnie niższy niż kontroferta Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie. Środki na wyżej omawiany cel udało się zabezpieczyć podczas Sesji 
Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2021 r. 

Jednocześnie, w miejscu tym podkreślenia wymaga, iż do przepełnienia publicznych 

pojemników na odpady zlokalizowanych na Placu 20 Października przyczynia 

się prawdopodobnie prowadzona na tym terenie działalność gospodarcza, zwłaszcza 

gastronomia. Właściciele lokali często nie dostosowują pojemników na odpady do ilości 



powstających odpadów w miejscu konsumpcji ich wyrobów co skutkuje przepełnieniem 

publicznych pojemników. W związku z powyższym skierowane zostanie pismo do właścicieli 

lokali prowadzących gastronomię w przedmiocie właściwego gospodarowania odpadami 

powstającymi na terenie ich działalności. 

W kontekście powyższego, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż możliwa 

będzie realizacja usługi polegającej na cyklicznym sprzątaniu terenów publicznych w ścisłym 

centrum Mosiny od dnia 1 czerwca 2021 r. i będzie ona realizowana przez dwie osoby 

na podstawie umowy na zlecenie. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat; 

2. a/a. 
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