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W odpowiedzi na pismo Pani Radnej z dnia 2 września br., uprzejmie informuję, że
mieszkańcy miasta Kalisza mają zapewniony odbiór odpadów komunalnych do końca br. na
dotychczasowych warunkach (odbiór odpadów spod domu). W miesiącu sierpniu br. zostały
podpisane  kolejne  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
wytworzonych  na  terenie  miasta,  o  czym  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza szczegółowo informował Państwa Radnych na
ostatnim,  specjalnym  posiedzeniu  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady
Miasta Kalisza.

Informuję  ponadto,  iż  podległe  mi  służby przygotowują  nowe postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  celu  wyłonienia  wykonawcy  usługi  odbioru  odpadów
komunalnych od mieszkańców Kalisza na kolejny okres, tj. rok 2020. Nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach
funkcjonowania  systemu  gospodarki  komunalnej  i  obecnie  analizie  poddano  te  właśnie
zmiany i ich wpływ na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Ta kwestia również
była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Miasta Kalisza.

Posiadanie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  jest  nie  tylko
ustawowym  obowiązkiem  dla  każdej  gminy,  ale  również,  w  mojej  ocenie,  potrzebnym
elementem  dobrze  zorganizowanego  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi.
Uważam, iż miasto stutysięczne winno mieć własny tego typu punkt. Jak dotąd nie udało się,
przez  sześć  ostatnich  lat  funkcjonowania  systemu,  stworzyć  na  terenie  miasta  tego  typu
miejskiego  obiektu.  Podjąłem  zatem  inicjatywę  zbudowania  PSZOK  na  terenie  naszego
miasta. Ten proces jednak potrwa. Dlatego w okresie przejściowym w moje ocenie konieczne
jest  uruchomienie  PSZOK  w  trybie  usługi.  Kwestie  techniczne  dotyczące  zasad  jego
funkcjonowania  są  obecnie  na  etapie  rozstrzygania,  a  po  ich  wyjaśnieniu,  w najbliższym
czasie, mam nadzieję, że nastąpi to w październiku, mieszkańcy zostaną poinformowani o
pojętych decyzjach. 



Poruszona przez Panią Radną kwestia metody naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  i  podziału  Miasta  Kalisza  na  sektory  jest  obecnie  przedmiotem
szerokich dyskusji i konsultacji, również z Radnymi Miasta Kalisza. 5 września br. odbyła się
specjalna  Komisja  Środowiska  i  Gospodarki  Komunalnej  Rady Miasta  Kalisza,  na  której
wspólnie  z  Radnymi,  dyskutowano  o  ewentualnej  zmianie  metody  naliczania  opłaty  za
gospodarowania  odpadami  komunalnymi.  Wiem,  że  również  Pani  Radna  wzięła  udział
w dyskusji, na Komisjach Rady, na ten temat. Zgromadzone dane dotyczące funkcjonowania
systemu opłat  za odpady w Kaliszu za ostatnie sześć lat  pokazują,  że system ten nie jest
doskonały.  W  mojej  ocenie  należy  go  zatem  zmienić.  Takie  zdanie  również  ma  wielu
Radnych. Decyzja w tej sprawie powinna być wspólną decyzją, wszystkich odpowiedzialnych
za stanowienie i wykonywanie prawa w naszym mieście. Zgodzi się bowiem Pani Radna, że
to zagadnienie jest jednym z najważniejszych zagadnień, które ostatecznie rozstrzyga Rada
Miasta Kalisza w drodze stosownej uchwały. 
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