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~ ' MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH 
MZUl(.PL ul. Strzelców Bytomskich 25c 

NIP 631-011-22-68 
44-109 Gliwice skr. poczt. nr 397 

GLIWICE REGON 271048212 

KONTAKT: 

~ (+48) 32 2310031 
~ (+48) 32 2310032 
@ mzuk@mzuk.gliwice.eu 
~ www.mzuk.pl 

• Palmiarn ia 
(+48) 32 335 04 37 

• Zieleń 
(+48)322312967 

• Cmentarze 
(+48) 32 335 04 65 

• Zakład pogrzebowy 
(+48)322315138 

• Izba wytrzeźwień 
(+48) 32 335 04 93 

• Schronisko dla zwierząt 
(+48) 32 305 09 43 

• Pływa l nie: 
„Olimpijczyk" (+48) 32 445 05 75
„Delfin" (+48) 32 335 61 74 
„Mewa" (+48) 32 305 06 46 

• Ośrodek wypoczynkowy 
,,Czechowice" 
(+48) 32 238 88 70 

• Boiska sportowe: 
,,Orlik" 
,,Piaskowa Dolina" 

• Stad iony piłkarskie: 
( +48) 32 232 50 88 
,,ŁTS Łabędy" 

,,Carbo Ostropa" 
,,Fortuna Brzezinka" 

• Hala widowiskowo-sportowa 
(+48) 32 332 1 O 87 

• Korty tenisowe 
(+48) 32 331 33 60 

• Giełda samochodowa 
(+48) 32 279 79 74 

MZUK posiada 
zintegrowany system 
zarządzan ia 

, jakością 
PN-EN ISO 9001 :2009 

• środowisk iem 
PN-EN ISO 14001 :2005 

• bezpieczeństwem pracy 
PN-N-18001 :2004 

Gliwice, 4 lipca 2019 r. 

spr. nr MZUK-TDT.227.1.2017 

nr MZU K.24335.2019 

Szanowna Pani 

Krystyna Sowa 

Radna Rady Miasta Gliwice 

Dotyczy: sprawy BR.0003.166.2019. 

Szanowna Pani! 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.06.2019 r. ws . skweru miejskiego przy ul. Wolności 

w Gliwicach informuję, że prace z zakresu pielęg n acji zieleni w chwili obecnej winien 

wykonywać wykonawca modernizacji skweru, firma P.W. ,,Eko-Pol" Jan Ogonowski. Prace 

pielęgnacyjne obejmują nawadnianie, pielenie i uzupełnian ie uschn iętych rośl i n ozdobnych 

 oraz koszen ie trawników. Wszystkie zabiegi wykonywane są w miarę potrzeb, w zależności 

od warunków pogodowych. 

Jednocześnie pragnę p rzypomn ieć, że wykonawca został' wezwany do uzu pełnien ia ubytków 

zieleni ozdobnej, w ramach gwarancji. Ponadto uzgodniono z Wykonawcą modern izacji 

skweru wykonanie uzupełnień zieleni ozdobnej w pełnym zakresie gwarancji j esienią b.r., 

z uwagi na pan ujące obecnie niesp rzyjające warunki atmosferyczne dla tego typu prac. 

O powyższym została 
1 

Pani poinformowana naszymi pismami nr MZUK.15468.2019 oraz 

MZUK.21952.2019. 

mgr in . Tadeusz Mazur 

Otrzymują: 

1. VP2 

2. BR 

3. TDT a/a. 



Krystyna Sowa Gliwice, 28 czerwca 2019 r. 

Radna Rady Miasta Gliwice 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy :t<.Ctll\-J+~.111\~ -'"-> Pr. 
w:ce, 'Zewodn1czącs l~~: -,1rtr1: v·ce 
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Sz . P. 

Tadeusz Mazur 
Dyrektor 

Q 

Miejskiego Zarządu Usług Komuna lnych 

W związku z aktualnym stanem skweru przy ul. Wolności uprzejmie proszę o poin
formowanie mnie, kto, jakie i w jakim terminie prace pielęgnacyjne winien wykonywać 

na jego terenie. 
Znacząca część skweru jest zaniedbana, porośnięta wysoką trawą i odrost ami wycię 

tych drzew. Część nasadzonych roś li n usycha, pomimo tego, że wiosną ładnie s i ę zaziele niły . 
Być może ich obecny stan jest skutkiem braku bieżącej pielęgnacji. 

Dz i ś, po długo trwającej przerwie pojawili s i ę na teren ie skweru pracownicy firmy, 

która jest jego wykonawcą . 

Pragnę podkreślić, że obecny stan skweru jest przedmiotem wielu negatywnych 

uwag, kierowanych na jego temat do Rady dzielnicy Łabędy . 

Do wiadomości : 
1. Zarząd Osiedla Łabędy 
2. Mieszkańcy za pośrednictwem facebooka i strony Rady Osiedla Łabędy 
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