
Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców zwracam się 

z prośbą o wywożenie odpadów zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie 

miasto.zgierz.pl . Ostatnimi czasy (maj/czerwiec dochodzi dosyć regularnie do sytuacji w 

której śmieci odbierane są z opóźnieniem do dwóch dni względem harmonogramu wywozu 

śmieci. Sytuacja ta jest kłopotliwa dla mieszkańców z następujących powodów: 

• W okresie letnim śmieci zaczynają wydzielać bardzo nieprzyjemny zapach który unosi 

się na ulicach. 

• Zwierzęta (psy/ koty/ lisy/ dziki) rozrywają worki w celu poszukiwania pożywienia, co 

doprowadza do sytuacji w której śmieci walają się po ulicach. 

• W okresie letnim śmieci wyglądają bardzo nieestetycznie (dotyczy pozostawienia 

śmieci na okres weekendu). Wielu mieszkańców w momencie gdy przyszła wiosna 

spaceruje po osiedlu. 

• Pary biorące ślub (w ostatnim czasie dwie rodziny mieszkające na osiedlu podleśna) 

zwracały mi uwagę, że w tak ważnym dla nich dniu zmuszeni byli poprosić okolicznych 

sąsiadów o uprzątniecie niezebranych śmieci z ulicy w celu wykonania zdjęć ślubnych 

oraz nagrań. 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do mojej interpelacji 

Z poważaniem 

Radny Miasta Zgierza 

http://miasto.zgierz.pl


Ą 

Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 0 k -07- 2019 

Szanowny Pan 
Piotr Matuszewski 
Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą odbioru odpadów z nieruchomości 
jednorodzinnych uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałymi sytuacjami dotyczącymi 
nieodebrania odpadów w terminie zgodnym z harmonogramem, w pierwszej połowie 
czerwca zostały przeprowadzone stosowne rozmowy zarówno z przedstawicielami głównego 
wykonawcy usługi tj. firmą Remondis Sp. z o.o. jak i przedstawicielami podwykonawcy tj. 
firmy RS II Sp. z o.o. Wykonawcy uzasadniali zaistniałe problemy dużą ilością wystawianych 
do odebrania odpadów oraz wysokimi temperaturami jakie występowały w maju i czerwcu 
br. oraz związanymi z tym problemami z zakresu BHP pracowników. Podczas rozmów 
wykonawcy zapewnili, że dołożą wszelkich starań, żeby podobne problemy nie powtarzały 
się w kolejnych miesiącach. 
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