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BD.IV.0003.88.2019.LC 
 
       Szanowny Pan 
       Patryk Białas 
       Radny Rady Miasta Katowice 
             
 W uzupełnieniu interpelacji Pana Radnego w sprawie utrzymania czystości chodników i ulic na terenie 
miasta Katowice przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach  uprzejmie informuję, 
że zakres prac i zasady utrzymania czystości Miasta Katowice określa Umowa nr ZP/14/2017/JC (221/2017) z 
dnia 01.09.2017 r. realizowana na zasadach zamówienia publicznego pn. Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, 
placów parkingów, zatok przystankowych oraz ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i torowisk 
tramwajowych wbudowanych w jezdni na terenie Miasta obowiązująca w okresie od 01.09.2017 r. do 
31.08.2021 r. oraz uchwała nr XXXIV/672/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14.12.2016 r. w systemie 
powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zadań własnych Miasta 
Katowice. 
 Zakres prac objętych przez MPGK nie obejmuje oczyszczania chodników za wyjątkiem ciągów pieszo-
rowerowych i deptaków w centrum Miasta. 
 Z uwagi na szeroki zakres letniego utrzymania dróg na terenie Miasta ( ok. 723 km), podział dróg na 
krajowe, powiatowe i gminne, natężenie ruchu, preferencje mieszkańców dotyczące pory zamiatania dróg, 
ilość sprzętu do oczyszczania dróg oraz wskaźnik zatrudnienia zaistniała konieczność wprowadzenia 3 
zmianowej pracy, przy czym zmiana popołudniowa stanowi uzupełnienie zmiany dziennej i nocnej. 
Dodatkowo informuję, że w przypadkach nagłych takich jak kolizje drogowe, występujące zabrudzenia jezdni 
wskutek wycieku oleju czy pozostawionego betonu muszą być usuwane na bieżąco, tak więc pracownicy 
MPGK wykonują swoją pracę o różnych porach dnia. 
 Wykaz dróg w formie specyfikacji  z podaniem częstotliwości oczyszczania oraz godziny realizacji 
zawarte jest w harmonogramie letniego/zimowego oczyszczania, który stanowi integralną część umowy 
podpisanej z MPGK. Z uwagi na jego obszerność (92 strony) nie został podłączony do odpowiedzi. Niemniej 
jednak można się z nim zapoznać w Wydziale Budynków i Dróg, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów jak 
również w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. 
 Mając na uwadze powyższe nie przewiduję wprowadzenia zmian letniego oczyszczania dróg 
na terenie miasta Katowice.  
 

Z poważaniem 

(-) 

Wiceprezydent Miasta Katowice 

Waldemar Bojarun 

 

Do wiadomości: 
Biuro Rady Miasta 
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ZO/797/2019) 
Prowadząca sprawę:  
Lidia Chrzanowska/Wydział Budynków i Dróg /tel 32 25 93 154 
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 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2019-05-08 14:54:24

PODPISUJĄCY

Kraj (C) PL

Podmiot (CN) Waldemar Bojarun

Imię (GIVENNAME) Waldemar

Nazwisko (SURNAME) Bojarun

Numer seryjny certyfikatu: 189224516995967448678894573761826936651561457021
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2017-10-05 07:00:00 - 2019-10-05 07:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Numer (SERIALNUMBER) Nr wpisu: 6

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
odp. 2.doc - Kopia.xades
odp. 2.doc


