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Pani

Barbara Oliwiecka

Radna Rady Miasta Kalisza

w  odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  25  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  działań
edukacyjnych  i  informacyjnych  dotyczących  generowania  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych uprzejmie informuję,  że w związku z wyjątkową sytuacją  w kraju,  podczas
pandemii, niemożliwe jest prowadzenie aktywnych działań z zakresu edukacji ekologicznej,
takich jak warsztaty, realizacja pikników ekologicznych czy prelekcji. 

Edukacja  ekologiczna  prowadzona  była  z  wykorzystaniem  mediów  elektronicznych.  Na
miejskim profilu  FB Kalisz.  Dopisz  swoją  historię  publikowane  były  posty  informujące  
o  zasadach  segregacji  odpadów,  zachęcające  do  oszczędzania  wody,  ograniczenia
zużywanych  opakowań  plastikowych  itp.  Mieszkańcom  -  w  ratuszu  oraz  na  miejskich
targowiskach - rozdano ponad 500 toreb bawełnianych i kilkadziesiąt woreczków do ważenia
warzyw. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Opracowane przez Kancelarię
Prezydenta  Miasta,  we  współpracy  z  Wydziałem  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska,  ulotki  o  właściwej  segregacji  odpadów  zostały  przekazane  spółdzielniom  
i  wspólnotom  mieszkaniowym,  które  je  kolportowały.  Działania  na  rzecz  środowiska
prowadzone są przy okazji  wielu projektów, jak sadzenie drzew, roślin cebulkowych przy
galerii Amber czy też magnolii. Podczas organizacji tych przedsięwzięć uczestnicy - dzieci,
rodziny - otrzymały m.in. domki dla owadów, torby bawełniane, ulotki informacyjne.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, zajęcia lekcyjne oraz zbliżająca się akcja Sprzątania Świata
– trzeci weekend września, wspierana przez Miasto Kalisz, jak co roku angażuje społeczności
lokalne oraz placówki oświatowe w działalność w zakresie gospodarki odpadami.
W każdej  chwili  zachęcamy mieszkańców do odwiedzania  naszej  strony internetowej,  w
zakładce  DLA MIESZKAŃCA/OCHRONA ŚRODOWISKA, gdzie znajdziemy informacje na
temat segregacji odpadów, książeczki oraz kolorowanki o tematyce ekologicznej. 

Informuję, iż zadania polegające na edukacji mieszkańców na terenie Kalisza zostały w czasie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone do odwołania. Segregacja odpadów, jak
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to wynika z praktyki, jest zagadnieniem bardzo złożonym i trudnym do egzekwowania. Jak
najlepsza  selektywna  zbiórka  odpadów  w  Kaliszu  jest  niezwykle  ważnym  zadaniem  nas
wszystkich. Współdziałanie służb miejskich, wykonawcy i przede wszystkim mieszkańców
jest konieczne i niezbędne. 
W  przyszłym  roku  będziemy  analizować  możliwości  pozyskania  na  ten  cel  środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w przypadku braku środków zewnętrznych
na ww. zadanie,  należy wygospodarować w budżecie  Miasta  Kalisza  stosowne fundusze  
i  zorganizować  zajęcia  edukacyjne  w  formie  pikniku  lub  warsztatów  dla  mieszkańców  
w ramach własnych zasobów finansowych. 

Odnosząc  się  do  wniosku  o  skalkulowanie  i  stworzenie  aplikacji  mobilnej,  poświęconej
odpadom komunalnym informuję,  że  zakup  dedykowanej  dla  Miasta  Kalisza  aplikacji,  o
parametrach wskazanych przez Panią Radną był już analizowany.

Koszty stworzenia aplikacji nie są małe, zwłaszcza w kontekście aktualnie panującej sytuacji
związanej z pandemią i koniecznością ograniczania wydatków. Dodatkowo należy doliczyć
koszty utrzymania aplikacji, natomiast wymierne długofalowe efekty związane z eksploatacją
aplikacji  raczej są nieproporcjonalne do kosztów. Wprowadzenie przedmiotowej aplikacji  
w Kaliszu, to jednorazowo dobre rozwiązanie promocyjne, ale finansowo mało efektywne dla
mieszkańca  –  podatnika.  Walka  z  dużą  ilością  odpadów opakowaniowych  oraz  promocja
potrzeby segregacji odpadów powinna być prowadzona przez organy gminy w różnej formie.
Jednak zawsze powinniśmy mieć na uwadze również aspekt finansowy i efekty wynikające 
z wydatkowanych na ten cel środków publicznych.  Obecnie nie ma zgody Radnych Rady
Miasta  Kalisza  na  podniesienie  opłat  za  gospodarkę  odpadami  komunalnymi  od
mieszkańców, która spowodowałaby zbilansowanie systemu i przeznaczenie niewielkiej
części środków na edukację ekologiczną. 

Aktualnie na naszej stronie internetowej, można znaleźć linki do harmonogramów wywozu
odpadów.  Dodatkowo  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  S.A.  posiada  aplikację
EVENIO, którą można pobrać i korzystać w każdym momencie kontrolując harmonogram
wywozów czy zgłaszać  reklamacje.  Deklaruję  jednak otwartość  na  wszelkie  nowe formy
promocji  tematów  dotyczących  gospodarki  odpadami.  W  przypadku  możliwości
sfinansowania  tego  typu  akcji,  w  całości  lub  przy  znacznym  udziale  ze  środków
zewnętrznych, przedstawię Państwu Radnym stosowną informację uwzględnienia propozycji
w budżecie miasta.
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Interpelacja 

w sprawie działań edukacyjnych i informacyjnych  
dot. generowania i zagospodarowywania odpadów komunalnych 

 
 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 
kwestia zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi jeden z największych problemów  
z jakimi w ostatnim czasie muszą się mierzyć samorządy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę  z tego, że problem 
jest bardzo złożony, nie wszystkie aspekty zależą od samorządu, a o jego rozwiązaniu należy myśleć  
w perspektywie zarówno długoterminowej jak i  w kontekście bieżących kosztów. 
 Jednym z filarów zmian w tym obszarze na pewno jest edukacja, rzetelność informacji  
i transparentność działań. Rozumiem, że na efekty działań edukacyjnych, w tym na zmianę nawyków na 
bardziej ekologiczne potrzeba czasu, ale systematyczność, dostępność, nowoczesność  i atrakcyjność tych 
działań może ten proces przyspieszyć.  
 
W związku z powyższym proszę o informację: 

– Jakie działania edukacyjne i informacyjne w 2020roku zostały przeprowadzone przez Urząd Miasta 
Kalisza w zakresie zarówno generowania mniejszej ilości odpadów jak i poprawnego ich 
segregowania. Do jakich grup były skierowane  poszczególne działania,  na czym polegały, jaki był 
ich zamierzony cel oraz koszt? Proszę o szczegółowe ich wyszczególnienie.  

– Jakie działania są zaplanowane do końca 2020 roku oraz na kolejne lata? 
 
 

Zwracam się również z wnioskiem o skalkulowanie i stworzenie aplikacji mobilnej poświęconej 
zagospodarowywaniu odpadów w Kaliszu.  Aplikacja taka powinna być atrakcyjna wizualnie, zawierać 
elementy edukacyjne dot. poprawnego segregowania odpadów, jak i elementy praktyczne, ułatwiające  
i usprawniające funkcjonowanie systemu takie jak harmonogram wywozu śmieci, wystawiania gabarytów, 
godziny otwarcia PSZOKu itp.  Podobna aplikacja działa w wielu miastach, choćby  w Ostrowie Wielkopolskim 
i jest chwalona przez mieszkańców. W dobie telefonii komórkowej większość osób posługuje się bowiem 
aplikacjami, rzadziej wyszukując informacji na stronach miasta.  
 
 
 

Z poważaniem  
Barbara Oliwiecka  


