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Odpowiedz na Interpelacj^ Radnego

Interpelacja Radnego Jana Dziemdziory, z dnia 11.09.2019 r .

Tresc interpelacji w zal^czeniu.

Tresc odpowiedzi:

Odpowiadaj^c na Pana interpelacj? informuj^, ze wszelkie prace zwi^zane 

z szeroko rozumianym utrzymaniem czystosci, porz^dku oraz zieleni, 

w zaleznosci od potrzeb, wykonywane bez przerwy w calym miescie i ograniczone 

tylko dysponowanym budzetem.
Ad. 1. Zalqczniki zawierajq listy miejsc utrzymywanych w ramach umowy ryczaltowej, 

w ktorej uwzgl^dniono krotnosc koszenia na poziomie 8 razy w roku. Pozostale 

ulice porz^dkowane i wykaszane w zaleznosci od ilosci posiadanych srodkow 

finansowych i od warunkow pogodowych.

Ad. 2. Kazdy podmiot zarz^dzaj^cy terenem wykasza lub zleca wykoszenie traw 

i chwastow w zaleznosci od posiadanych srodkow finansowych przeznaczonych 

na ten cel. Nie mozliwe jest peine skoordynowanie prac m.in. ze wzgl^du na 

zmienne warunki pogodowe, ktore wplywajsj na cykl wzrostu traw, a co za tym 

idzie w zaleznosci od standardow i wspomnianych srodkow, zarz^dcy terenami 

zlecaj^ odpowiednie prace z inn^ cz^stotliwosci^. Wyznaczenie sztywnych 

terminow wykoszeh, mija si$ z celem przy zahamowaniu wzrostu trawy lub jej 

intensywniejszego wzrostu, a takie sytuacje zdarzaj^ si$ cz^sto. Terminy 

wykoszeh s^ efektem kompromisu pomi^dzy potrzebami a ograniczonymi 

srodkami finansowymi. Takich zaleznosci jest wi$cej. Rozni si$ technika i tempo 

prac poszczegolnych wykonawcow oraz obszar dzialah (w ci^gu roku, ZDiUM 

zleca do wykoszenia kilka milionow m2 trawnikow).

Ad. 3. W tresci pytania brakuje wskazah co do konkretnych terenow. W zaleznosci od 

sytuacji, mozliwe ze przedmiotem pytania s^ dzialki prywatne lub innych 

podmiotow niz gmina. Nalezy pami^tac, ze wlasciciel nie ma obowi^zku 

wykaszania terenu. Natomiast gmina ma ograniczony budzet i nie ma mozliwosci 

zeby wszystkie ulice jak i tereny (szczegolnie te niezagospodarowane,
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wielkopowierzchniowe), byly obj^te rown^ cz^stotliwosciq prac.

Ad. 4. Na terenach zarz^dzajqcych przez ZDiUM, ustugi wykonywane przez 

wykonawcow, kontrolowane sq przez pracownikow merytorycznych ZDiUM.

Ad. 5. W szeroko rozumianych kwestiach porz^dku na terenach miejskich, ZDiUM 

wspotpracuje m.in. ze Strazq Miejsk^, mieszkahcami, radami osiedli i radnymi:

Ad. 6. W zakresie ogolnego utrzymania porz^dku i zieleni w miescie, ZDiUM zawari 9 

umow, wykonywanych przez 6 roznych wykonawcow. Wartosc wszystkich umow 

wynosi w 2019 r. ponad 5 000 000 zt!. Nalezy zaznaczyc, ze w niektorych 

umowach kwestia zwyklych czynnosci porz^dkowych to tylko cz$sc 

swiadczonych using. Powyzsze umowy dotycz^ m.in.: utrzymania 4 parkow; 

kilkunastu skwerow; ok 500 ulic, w tym ok Va w ryczalcie; odsniezania 

chodnikow; zbieranie odpadow; zamiatania mechanicznego piachu i innych 

nieczystosci; oproznianie ponad 1 000 koszy ulicznych; porz^dkowanie 270 

przystankow komunikacji miejskiej; utrzymania 

niezagospodarowanych; naprawy tawek; konserwacji rowow i rzek; wykaszanie 

traw; zgrabiania lisci; ploszenia gawronow zanieczyszczaj^cych park; usuwania 

krzakow; wiatrolomow i drzew zagrazaj^cych bezpieczehstwu; zabiegow 

piel^gnacyjnych drzew i zywoplotow; nasadzenia zieleni; utrzymania ogrodu 

botanicznego, rabat kwiatowych, rond, konstrukcji kwietnikowych;

Ad. 7. Dzialania w zakresie czystosci i porz^dku doskonalone w miar? mozliwosci 

finansowych.
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1 Podstawowa umowa dotyczqca uslugi utrzymania i czystosci obj^ta ryczattem to miesi^czny koszt 205 340,40 
z! brutto.


