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 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie terenu zielonego, 

znajdującego się w okolicach Hali „RONDO”  informuję, że terenami tymi, w zakresie 

pielęgnacji i utrzymania zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. (Uchwałą nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 

30.09.2015 r. tereny zieleni miejskiej w okolicach Hali „Rondo” – park Pływalnia zostały 

powierzone PGKiM sp. z o.o. w Koninie w zakresie utrzymania - urządzania, pielęgnacji  

i porządkowania). Dotychczas do Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Koninie nie 

wpływały uwagami od mieszkańców miasta na temat pielęgnacji i utrzymania tego obszaru. 

Na terenach zieleni miejskiej stopniowo dokonywana jest i wymiana ławek i koszy na nowe. 

W ramach powierzenia wykonywane są cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 

odchwaszczanie i cięcie żywopłotu, wycinanie suchych i stwarzających zagrożenie dla 

przechodniów drzew, naprawa i malowanie ławek i koszy oraz porządkowanie, 

odchwaszczanie istniejących alejek parkowych i pielęgnacja trawników.  

 Plac zabaw, który istniał na terenie parku Pływalnia od 2010 rok był systematycznie 

modernizowany i rozbudowany, a także został ogrodzony. Niestety po przykrych zdarzeniach, 

które miały miejsce w 2018 roku, gdzie najpierw został częściowo zniszczony, a następnie 

18.08.2019 r. spalony (całkowitemu zniszczeniu uległ zestaw „statek z dwiema wieżyczkami  

i zjeżdżalnią” oraz bujak sprężynowy skuter, natomiast pozostałe urządzenia zabawowe 

zostały uszkodzone w znacznym stopniu), w trosce o bezpieczeństwo dzieci, wszystkie 



urządzenia zabawkowe zostały zdemontowane. Środki finansowe w budżecie miasta Konina 

w latach 2018 i 2019 nie pozwalały na modernizację zdewastowanego, spalonego placu 

zabaw. Pomimo braku środków oraz bardzo ograniczonych możliwości, i tak udało się 

częściowo zagospodarować pusty plac, poprzez zamontowanie 3 urządzeń sportowych, 

tworząc małą siłownie plenerową.  

 Chciałbym dodać, że w projekcie budżetu Miasta Konina na rok 2020 Wydział 

Gospodarki Komunalnej ujął takie zadania inwestycyjne jak: renowacja i odtworzenie 

terenów w parku przy Pływalni ul. Przemysłowa  na kwotę 300.000,00 zł  oraz  budowa 

placów zabaw w różnych częściach miasta na łączną kwotę 500.000 zł.  

 W miarę zapewnienia środków finansowych w budżecie miasta, w roku 2020 zostaną 

podjęte działania w przedmiotowej sprawie. 

                         

         Z wyrazami szacunku 
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