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Odpowiadając na  interpelację Pani  Radnej  z  dnia 27  lutego  2019 r.  w  sprawie
utrzymania czystości w naszym mieście, informuję, że Miasto Kalisz posiada zawarte umowy
na  utrzymanie  czystości  z  firmami,  których  stałym  zadaniem  jest  utrzymanie  porządku
w Kaliszu. Umowy te zawierane są rokrocznie, a nad ich prawidłowym wykonaniem czuwają
nie tylko urzędnicy miejscy, ale – jak to wynika z moim zdaniem, dobrej praktyki - i Radni
Miasta  Kalisza  jak  i  mieszkańcy,  którzy  niezwłocznie  zgłaszają  nam wszelkiego  rodzaju
przypadki złego zachowania poszczególnych osób, bowiem to my ludzie jesteśmy sprawcami
wszelkiego rodzaju nieporządków, pojawiających się niemal w każdym miejscu Kalisza.

Moim  zdaniem,  na  obecny  wizerunek  Miasta,  wpływają  również  wieloletnie  już  braki
w inwestowanie,  szczególnie  w Śródmieście  Kalisza.  Ostatnie kompleksowe modernizacje
chodników miejskich,  obejmujące  niemal  całe  Śródmieście  Kalisza,  przeprowadzane były
w latach 90-tych ubiegłego wieku. Również w tamtych latach przeprowadzono kompleksową
modernizację wielu elewacji kamienic miejskich, na co Rada Miejska Kalisza wyasygnowała
stosowne środki w budżecie Miasta Kalisza. Prace te przyniosły stosowne efekty i na blisko
20  lat  pozwoliły  cieszyć  naszych  mieszkańców  i  gości  odwiedzających  nasze  miasto.
Dwadzieścia  lat,  to  jednak  czas,  w  którym korzystanie  z  przestrzeni  miejskiej  przez  nas
wszystkich przyniosło sporo negatywnych efektów, stąd mimo standardowego dbania przez
służby miejskie o porządek w mieście, efekty tej pracy są mało widoczne.

Przechodząc  do  pytań  zadanych  przez  Panią  Radną  w  interpelacji  z  dnia  27.02.2019r.
informuję,  że Płyta  Głównego Rynku łącznie z  chodnikami przylegającymi do budynków
mieszkalnych,  w  okresie  od  1  maja  do  30  września  sprzątana  jest  codziennie  (wraz
z  niedzielami  i  świętami).  Natomiast  w  okresie  od  1  października  do  30  kwietnia  -
-  codziennie,  ale  bez  niedziel  i  świąt.  Wynika  to  z  umowy  zawartej  z  Wykonawcą
wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Mycie na mokro chodników w roku 2018 wykonywane było zamiatarką posiadającą system
odkurzania  z  odsysaniem oraz  system do zraszania  czyszczonych  powierzchni.  Usługa  ta
uzależniona była od pory roku i warunków atmosferycznych. W okresie jesienno-zimowym
omawiana czynność ograniczona jest do minimum ze względu na niskie temperatury mogące
powodować zamarzanie wody. W okresie letnim usługa ta uruchamiana jest w Śródmieściu
Kalisza, na wyznaczonym ciągu ulic, w zależności od potrzeb, minimum raz w tygodniu.



Informuję,  że  w  bieżącym  roku,  w  drugiej  połowie  lutego,  wykonane  było  pozimowe
sprzątanie  płyty  Głównego  Rynku.  Opisany  powyżej  sprzęt  pracował  wówczas  dwa  dni.
Zaznaczyć  jednak  należy,  że  w  przypadku  płyty  Głównego  Rynku,  mycie  na  mokro
specjalistycznym sprzętem spełnia  jedynie  funkcję  doraźną,  bowiem stan  nawierzchni  nie
pozwala na uzyskanie efektu dokładnego oczyszczenia. Liczne spękania płyt powodują stałe
wydostawanie się na zewnątrz materiału znajdującego się pod spodem, co pogłębia destrukcję
nawierzchni placu.

W celu utrzymania czystości i porządku w mieście, Kalisz został podzielony na 4 rejony i na
każdy z rejonów zawierana jest odrębna umowa z Wykonawcą usługi. Jest to podyktowane
m.in.  tym,  iż  w celu  prawidłowego zabezpieczenia  zimowego utrzymania  miasta,  a  więc
wykonania prac polegających na odśnieżaniu i  likwidacji  śliskości,  prace te  powinny być
podjęte w różnych miejscach miasta jednocześnie.

Umowy zawierane  są  na  rok,  obecna  od  1  maja  2018r.  do  30  kwietnia  roku  bieżącego.
Przywołane powyżej umowy z Wykonawcami zawarte zostały na łączną kwotę 367.868,56 zł.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1) oczyszczanie  zamiatarką  posiadającą  system  odkurzania  z  odsysaniem  oraz  system

wodny  do  zraszania  czyszczonych  powierzchni  chodników,  placów  oraz  ścieżek
rowerowych,

2) usuwanie  trawy  i  chwastów  pomiędzy  płytkami  chodnikowymi,  wokół  słupów  
energetycznych, znaków drogowych, krawężników,

3) usuwaniu odpadów stałych ze sprzątanych terenów (np. liści, gałęzi, gruzu, szkła, itp.),
4) zbieraniu zanieczyszczeń z terenów zielonych przylegających do oczyszczanego terenu

(w tym z żywopłotów, jeśli ten przylega do oczyszczanego terenu),
5) odśnieżanie oraz likwidację śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem i solą

po każdorazowym wystąpieniu śliskości lub gołoledzi,
6) odśnieżanie mechanicznie małymi ciągnikami do odśnieżania chodników; w miejscach

dla  nich  niedostępnych,  ręcznie  przy  zastosowaniu  łopat  do  zimowego
odśnieżania,

7) usuwanie zanieczyszczeń, w tym piasku wysypanego podczas likwidacji śliskości.

Utrzymaniem czystości  objętych  jest  ponad  200  tysięcy  m2 chodników,  placów i  ścieżek
rowerowych. Tereny te sprzątane są z różną częstotliwością (codziennie, raz w tygodniu, dwa
razy w miesiącu lub raz w miesiącu),  a w razie  powstania i  stwierdzenia nieczystości na
danym  terenie  podejmowane  są  niezwłocznie  odpowiednie  działania  zmierzające  do  ich
usunięcia.

Dodatkowo,  tereny,  które  nie  są  objęte  bieżącym  utrzymaniem  czystości,  sprzątane  są
okresowo  przez  pracowników  zatrudnionych  w  ramach  prac  społecznie  użytecznych
i gromadzone w workach o pojemności 120l. Następnie worki z odpadami (różnego rodzaju,
np.  liście,  butelki,  ale  również  części  od  sprzętu  RTV  i  AGD),  transportowane  są  do
unieszkodliwienia przez firmę, z którą Miasto Kalisz ma zawartą umowę na odbiór odpadów. 



Aby zobrazować potrzeby w zakresie dodatkowego sprzątania miasta, informuję, że w roku
2018 zebraliśmy i przekazaliśmy do unieszkodliwienia w ramach doraźnych zgłoszeń i akcji
6.248 sztuk worków, co obciążyło budżet Miasta na kwotę 31.240 zł. 

Informuję ponadto, że na podstawie wizji terenowych przeprowadzanych przez pracowników
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, a także na podstawie
zgłoszeń mieszkańców miasta, ujawniane są tak zwane „dzikie wysypiska śmieci”. Likwidacja
miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów realizowana jest na bieżąco. W ubiegłym roku
usunęliśmy ponad 16 ton różnego rodzaju odpadów za łączną kwotę 33.459,94 zł. 
W miesiącu styczniu bieżącego roku na kwotę 390 zł. 

Podkreślenia wymaga, że w kwestii  utrzymania czystości w mieście,  określone obowiązki
ciążą nie tylko na samorządzie. To my mieszkańcy naszego miasta, właściciele i zarządcy
budynków mamy ściśle  określone  zarówno w ustawie  o utrzymaniu czystości  i  porządku
w  gminach,  ale  i  w  ustanowionym  na  podstawie  przepisów  tej  ustawy  stosownym
Regulaminie, odpowiednie obowiązki, które winniśmy realizować dla dobra nas wszystkich.
Obowiązki te egzekwuje Straż Miejska Kalisza. Niemniej jednak korzystając z okazji, jaką
jest  udzielenie  odpowiedzi  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  na  interpelację,  która  to
odpowiedź jest  następnie  publikowana na  stronach internetowych Urzędu Miasta  Kalisza,
uprzejmie proszę Państwa Radnych o propagowanie akcji sprzątania wokół siebie, zwracanie
uwagi na nieustające zaśmiecanie naszego miasta oraz zgłaszanie powyższych przypadków
do Straży Miejska Kalisza. Apel ten kieruję również do samych mieszkańców. Bądźmy czujni
na wszystkie przejawy nieporządku. To wszystko dla naszego wspólnego dobra, jakim jest
czysty Kalisz.

Kończąc,  dziękuję Pani Radnej  za zainteresowanie powyższą sprawą i  zapewniam
o wielkim moim zaangażowaniu w sprawy czystości naszego miasta.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza




