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Kalisz, 24 stycznia 2022 r.

Pani

Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 5 stycznia 2022 r. dotyczącą udzielenia informacji 
w  zakresie  wszystkich  postępowań  wszczętych,  prowadzonych  i  zakończonych  przez
Krajową Izbą Odwoławczą w roku 2021 w załączeniu przekazuję tabelaryczne zestawienie.
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Lp.
Sygnatura
akt. KIO

Nazwa postępowania, którego
dotyczyło postępowanie
odwoławcze przed KIO

Sposób reprezentacji
przed KIO, koszty

zastępstwa procesowego
Uwagi

1 2 3 4 5

1. 3399/20

Ustawienie pojemników na
odpady oraz odbiór i transport

odpadów komunalnych z terenu
Cmentarza Komunalnego przy 

ul. Poznańskiej 183-185 i
Cmentarza Wojskowego przy 
ul. Żołnierskiej 24 w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem

odebranych odpadów,
BCK.271.06.1.2020 W sprawach opisanych 

w punktach 1-4 Miasto
Kalisz reprezentowane

było przez: 
Dr Krystian

Ziemski&Partners
Kancelaria Prawna Sp.k.

na podstawie jednej
umowy w ramach której

wypłacone
wynagrodzenie wyniosło:

35.670,00 zł

Stosownie do
orzeczenia KIO
Miastu Kalisz
zasądzono od
odwołującego

koszty
poniesione 

z tytułu
wynagrodzenia
pełnomocnika

2. 3/21

Odbiór i transport
wielkogabarytowych odpadów
komunalnych z nieruchomości

zabudowanych budynkami
wielolokalowymi położonymi na

terenie miasta Kalisza,
WGOŚ.271.06.0007.2020

3. 51/21

Odbiór i transport
wielkogabarytowych odpadów
komunalnych z nieruchomości

zabudowanych budynkami
wielolokalowymi położonymi na

terenie miasta Kalisza,
WGOŚ.271.06.0007.2020

4. 215/21

Odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na

terenie miasta Kalisza,
WGOŚ.271.01.0009.2020

5. KIO 84/21

Przebudowa rowu melioracji 
RC-1 wraz z budową zbiornika
retencyjnego (stawu) w Kaliszu,

WRM.271.01.14.2020

Miasto Kalisz
reprezentowane było
przez pracowników

Urzędu Miasta Kalisza
(brak kosztów zastępstwa

procesowego)

6. 2445/21

Odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na

terenie miasta Kalisza,
WGOŚ.2711.0003.2021

Miasto Kalisz
reprezentowane było
przez pracowników

Urzędu Miasta Kalisza
(brak kosztów zastępstwa

procesowego)
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7. 2937/21

Odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na

terenie miasta Kalisza,
WGOŚ.2711.0003.2021

Miasto Kalisz
reprezentowane było

przez: Kancelaria Grupa
Doradcza Sienna 

Sp. z o.o.
na podstawie umowy, 

w ramach której
wypłacone

wynagrodzenie wyniosło:
9.840,00 zł

Stosownie do
orzeczenia KIO
Miastu Kalisz
zasądzono od
odwołującego

koszty
poniesione 

z tytułu
wynagrodzenia
pełnomocnika

8. 3096/21

Odbiór i transport odpadów
komunalnych

wielkogabarytowych odebranych
z nieruchomości zamieszkałych

zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi i

wielolokalowymi położonymi na
terenie miasta Kalisza,

WGOŚ.2711.0009.2021

Miasto Kalisz
reprezentowane było

przez: Kancelaria
Radców Prawnych Ćwik

i Partnerzy Sp.p.
na podstawie umowy, 

w ramach której
wypłacone

wynagrodzenie wyniosło:
11.640,00 zł

Stosownie do
orzeczenia KIO
Miastu Kalisz
zasądzono od
odwołującego

koszty
poniesione 

z tytułu
wynagrodzenia
pełnomocnika

9. 3388/21
Utrzymanie czystości na terenie

miasta Kalisza,
WGOŚ.2711.0006.2021

Miasto Kalisz
reprezentowane było
przez pracowników

Urzędu Miasta Kalisza
(brak kosztów zastępstwa

procesowego)



Agnieszka Konieczna 
Radna Rady Miasta Kalisza 
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Kalisz, dnia 5 stycznia 202 Ir. 

Szanowny Pan 
Prezydent Miasta Kalisza 

Krystian Kinastowski 

Zwracam si? z uprzejmq prosbq do Prezydenta Miasta Kalisza o udzielenie informacji 
dotyczqcych wszystkich post?powan wszcz?tych, prowadzonych i zakohczonych przed Krajowq 
Izbq Odwolawczq w 2021 roku wraz z podaniem zakresu post?powania (zamowienia, ktorego 
post?powanie dotyczylo oraz podmiotu, ktory reprezentowal miasto Kalisz i o kosztach zast?pstwa 
procesowego). , 
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