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Jako przedstawiciel społeczności lokalnej^ przedstawiam INTERPELACJĘ

DOTYCZĄCĄ POSTĘPÓW WDRAŻANIA NA TERENIE GMINY USŁUG
PACZKOMATOWYCH.
W zeszłym roku wystąpiłam z zapytaniem i prośbą o umieszczenie urządzeń
automatycznego wydawania paczek - paczkomatów na terenie gminy Świdnica, powiat
zielonogórski. Nie miałam wglądu do pisemnej (papierowej czy cyfrowej) formy odpowiedzi.
Ponawiam zapytanie w sprawie ushig paczkomatowych w naszej gminie. Oprócz
zainstalowanych paczkomatów w Świdnicy i Wilkanowie, mieszkańcy proszą o umieszczenie
paczkomatu w Koźli i Letnicy lub w jednej z tych lokalizacji. Wcześniejsza odpowiedź miała być
odmowna, lecz w związku z:
- przedłużającym się stanem pandemii
- zmianą nawyków konsumenckich
- wejściem na polski lynek usług Amazon.pl

o

- zamykaniem się i otwieraniem sklepów,
- ograniczeniami w przemieszczaniu

- deklaracją firmy Allege chęci postawienia około 1500 nowych maszyn paczkomatowych
w Polsce

Proszę o ponowne wystosowanie pisma do firmy InPost (z zaznaczeniem, że rozmowy

prowadzone są przez naszą gininę także z firmą Allegro) oraz skierowaniem osobnego pytania do
firmy Allege o możliwość rozszerzenia takich usług we wskazanych oraz innych lokalizacjach
naszej gminy.
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Sz.p.
Teresa Sygut
Radna Gminy Świdnica
Szanowna Pani,

W związku z Pani interpelacją z dmą 17.03.2021 r w sprawie ushig paczkomatowych

na terenie gminy Świdnica, infomiuję, że zgodnie z Pani prośbą wystosowałem pisma do
firm InPost Sp. z o.o. i Allegro.pl sp. z o.o. z prośbą o umieszczenie paczkomatów w
miejscowościach Koźla i Letnica. Po otrzymaniu odpowiedzi od ww. firm, przekażę je Pani
niezwłocznie do wiadomości.

W zakresie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Kościukiewicz - Sekretarz
Gminy, tel. 68 3273115 wew. 150.
W załączeniu przekazuję skan wysłanych pism.
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Allegro.pl sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającym się stanem pandemii koronawimsa i związanymi z tym
obostrzeniami, dokonała się zmiana nawyków zakupowych konsumentów. Wielu z
mieszkańców z terenu naszej gminy chciałoby korzystać z usług paczkomatowych, niestety
możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone.

W związku z powyższym, w ramach Państwa współpracy z InPost, zwracam się z
uprzejmą prośbą o umieszczenie urządzeń automatycznego wydawania i nadawania paczek
(paczkomatów) na terenie naszej gminy - w miejscowościach Koźla i Letnica (powiat
zielonogórski, woj. lubuskie) lub w innych możliwych lokalizacjach na terenie naszej gminy.

W zakresie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Kościukiewicz - Sekretarz
Gminy, tel. 68 3273115 wew. 150.
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InPost sp. z o.o.

EQUAL BUSINESS PARK Budynek B
ul. Wielicka 28,30-552 Kraków
Szanowni Państwo,

W związku z przedłużającym się stanem pandemii koronawimsa i związanymi z tym
obostrzeniami, dokonała się zmiana nawyków zakupowych konsumentów. Wielu z
mieszkańców z terenu naszej gminy chciałoby korzystać z usług paczkomatowych, niestety
możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie urządzeń
automatycznego wydawania i nadawania paczek (paczkomatów) na terenie naszej gminy - w
miejscowościach Koźla i Letnica (powiat zielonogórski, woj.lubuskie).
Rozmowy w powyższym temacie prowadzone są przez naszą gminę także z firmą Allegro. W

zakresie dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Anną Kościukiewicz - Sekretarz Gminy,
tel.683273115wew.l50.
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