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W odpowiedzi na Pana interpelację, uprzejmie informuję, że od wielu miesięcy toczy
się  dyskusja  nad uszczelnieniem systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi miasta
Kalisza.  Obserwujemy stały  spadek  liczby  osób  deklarujących  zamieszkiwanie  na  terenie
miasta.  Z  tego  powodu  konieczne  jest  szukanie  wszelkich  możliwych  rozwiązań
zmierzających  do  obniżenia  kosztów  funkcjonowania  systemu  gospodarki  odpadami,
co w następstwie przełoży się na niższe opłaty dla mieszkańców. 

Dotychczasowy Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów (PSZOK) stanowi  integralny
element tego systemu. W celu obniżenia kosztów Miasto podjęło działanie zmierzające do
uruchomienia  własnego  PSZOK-u.  Nowa  inwestycja  będzie  zlokalizowana  pomiędzy
al.  Wojska Polskiego 21 a  Wrocławska 41. Prace projektowe i  warunki techniczne są już
zakończone. Miasto złoży wniosek do NFOSiGW o dofinansowanie tego zadania. Ze względu
na złożenie projektu przewiduje się, że zostanie on uruchomiony najwcześniej na przełomie
roku 2020/2021.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i obłożeniem PSZOK-u przy ul. Bażanciej,
została podjęta decyzja o pilnym uruchomieniu własnego PSZOK-u. 

Zaproponowana lokalizacja PSZOK-u przy ulicy Piwonickiej, znajduje się w oddali
od zabudowań mieszkalnych, na terenie przemysłowym, w sąsiedztwie już funkcjonujących
zakładów produkcyjnych i usługowych. Na tym terenie PWiK Sp. z o.o. posiadało decyzję na
magazynowanie odpadów.

Istniejąca  baza  techniczna  odpowiada  docelowemu  utworzeniu  na  tym  terenie
PSZOK-u oraz spełnia wymogi pod względem niezbędnej powierzchni. Działka znajduje się
na  terenie,  na  którym  dojazd  i  parkowanie  samochodów  oczekujących  na  pozostawienie
odpadów nie będą stanowiły uciążliwości dla mieszkańców, a samo przygotowanie działki
pod  PSZOK  nie  będzie  wymagało  wydłużonej  procedury  inwestycyjnej  i  ogromnych
nakładów finansowych.   

Teren powierzchni  PSZOK-u,  zostanie  utwardzony,  odpady dostarczone do Punktu
będą  zbierane  w  szczelnych  kontenerach  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczonych,
utrzymywanych  w  odpowiednim  stanie  technicznym  i  sanitarnym  oraz  na  bieżąco
opróżnianych. 
Poprawność  funkcjonowania  Punktu  regulują  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska,
w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Prawa ochrony środowiska oraz aktów prawa miejscowego. Rodzaj odpadów komunalnych
przyjmowanych  w  Punkcie  PSZOK  określa  Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach, z dnia 13 września 1996r.(Dz.U. z 2020r. poz.1439 poź. zm).



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ponadto na w/w terenie powstanie ścieżka edukacyjna,  która przybliży szczególnie
młodym mieszkańcom zasady segregowania odpadów. 

Dobrze  zorganizowane  PSZOK-i  są  miejscem  czystym,  o  znikomym  szkodliwym
i  negatywnym  wpływie  na  otoczenie,  a  zaplanowana  lokalizacja  pozwoli  na  szybkie
i bezpieczne pozbywanie się odpadów m.in. z osiedla Zagorzynek. Uruchomienie własnego
wspomnianego  PSZOK-u  pozwoli  ograniczyć  koszty  jak  również  przyczyni  się  do
uszczelniania systemu gospodarki odpadów.
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INTERPELACJA

Zwracam  się  do  Pana  Prezydenta  z  pilną  interpelacją  a  zarazem  interwencją  w  imieniu
mieszkańców  osiedla  Zagorzynek  w  przedmiocie  informacji  medialnych,  w  których  Pan
Prezydent poinformował opinię publiczną o zamiarze utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  przy  ul.  Piwonickiej  w  Kaliszu  na  działce  należącej  do
kaliskiego PWiK. 
Pytam więc dlaczego nie zasięgnął Pan przed podjęciem takiej decyzji, opinii Rady Osiedla
Zagorzynek?  Ba,  nawet  Pan  nie  raczył  o  takiej  wymyślonej  lokalizacji  poinformować
przedstawicieli mieszkańców. 
Jakie inne lokalizacje pod PSZOK brał Pan pod uwagę? Proszę o wskazanie nie więcej niż 5
takich lokalizacji. 
Czy  została  zrobiona  szczegółowa  analiza  natężenia  ruchu  kołowego  w  tym  obszarze,
szczególnie  w  kontekście  przejazdu  kolejowego  na  ulicy  Dworcowej,  oraz  zakładów
zlokalizowanych przy ul. Obozowej, Metalowców, Noskowskiej i Piwonickiej? – proszę o jej
przedstawienie.
Czy została zrobiona ekspertyza w zakresie oddziaływania gromadzonych odpadów w PSZOK
na  środowisko,  w  szczególności  w  zakresie  potencjalnego  zanieczyszczenia  gruntu  w
kontekście ujęcia wody PWiK znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego
PSZOK ?– proszę o jej przedstawienie.
Proszę  o  precyzyjne  wskazanie  i  numeryczne  wyszczególnienie  jakiego  rodzaju  odpady
komunalne będą składowane w planowanym PSZOK.
Jaka będzie częstotliwość wywożenia odpadów z planowanego PSZOK?
Jaką daje Pan Prezydent gwarancję, że nie będzie tam siedliska szczurów, lub innych zwierząt
roznoszących choroby itd.?
Kto konkretnie z imienia i nazwiska wskazał taką lokalizacje i o nią wnioskował oraz jakich
argumentów użył? – proszę upublicznić ten wniosek.
Na ten moment to tyle, co do pytań. Po otrzymaniu odpowiedzi zastrzegam sobie możliwość
zadawanie kolejnych. 
Informuję, że zbulwersowani takimi pomysłami mieszkańcy Zagorzynka spontanicznie po raz
kolejny podjęli  akcję zbierania podpisów pod protestem przeciw powstaniu PSZOK na ich
osiedlu. Uważają, że PSZOK jest potrzebny, ale jego lokalizacja powinny być usytuowana w
skrajnym miejscu miasta z dala od domostw. 
Wnoszę  zatem  o  natychmiastowe  wstrzymanie  wszelkich  działań  oraz  rozpoczętych  na
wskazywanej wyżej działce prac związanych z powstaniem PSZOK, gdyż będą to pieniądze
„wyrzucone w błoto” i z natury mogą być potraktowane jako marnotrawstwo publicznych
pieniędzy.

Z poważaniem

Radny Miasta Kalisza

              Radosław Kołaciński


