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Odpowiadając na  interpelację Pana  Radnego  z  dnia  4  marca  2019r.  w  sprawie
systemowego podejścia do utrzymania czystości i porządku w 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  corocznie,  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.

Przechodząc  do  pytań  zawartych  w interpelacji,  pragnę poinformować,  że  obecnie
obowiązujące umowy z Wykonawcami usługi  sprzątania miasta zawarte zostały na łączną
kwotę 367.868,56 zł.  Tereny,  które nie  zostały objęte  bieżącym utrzymaniem czystości  w
obowiązujących  umowach,  sprzątane  są  dodatkowo  przez  pracowników  zatrudnionych  w
ramach prac społecznie użytecznych i gromadzone w workach o pojemności 120l. W roku
2018  zebrano  6.248  sztuk  takich  worków,  a  ich  transport  wraz  unieszkodliwieniem,  na
podstawie stosownej umowy z Wykonawcą usługi, obciążył budżet Miasta kwotą 31.240 zł.
Ponadto,  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. 

Utrzymaniem czystości i porządku w Mieście Kaliszu objętych jest ponad 200 tysięcy
m2 chodników,  placów i  ścieżek rowerowych.  Tereny te,  zgodnie z  zawartymi  umowami,
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. Działania porządkowe
polegają m.in. na:
1) oczyszczaniu  zamiatarką  posiadającą  system  odkurzania  z  odsysaniem  oraz  system

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

2) usuwaniu  trawy  i  chwastów  pomiędzy  płytkami  chodnikowymi,  wokół  słupów  
energetycznych, znaków drogowych, krawężników,
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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) odśnieżaniu oraz likwidacji  śliskości  i  gołoledzi  poprzez  posypywanie piaskiem i  solą

po każdorazowym wystąpieniu śliskości lub gołoledzi,
6) odśnieżaniu mechanicznym małymi ciągnikami do odśnieżania chodników, a w miejscach

dla nich niedostępnych, ręcznie przy zastosowaniu łopat do zimowego odśnieżania,
7) usuwaniu zanieczyszczeń, w tym piasku wysypanego podczas likwidacji śliskości.

Informuję,  że  Straż  Miejska  Kalisza  w  ramach  wykonywanych  obowiązków
służbowych  podejmuje  interwencje  zawiązane  z  nieprzestrzeganiem  zapisów  ustawy  o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gmianch  oraz Regulaminu  utrzymania  czystości  i
porządku na terenie Kalisza. Podczas prowadzenia patroli Rejonowi Straży Miejskiej Kalisza
sprawdzają  stan  czystości  chodników  i  zieleńców  oraz  egzekwują  obowiązki  utrzymania
czystości także w oparciuo art. 117 § 1, art. 145, art 154 § 1 i 2  Kodeksu wykroczeń.
Straż Miejska Kalisza również zatrudnia dwie osoby, skierowane do pracy w ramach robót
publicznych  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy.  Osoby  te  wykonują  prace  porządkowe  na
zanieczyszczonych  terenach  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Kalisza.  Zebrane  odpady
zabierane są do utylizacji w ramach umowy, o której wspomniałem wcześniej. 

Pracę Straży Miejskiej Kalisza oceniam pozytywnie.  Strażnicy na bieżąco realizują
czynności służbowe. Każda zgłoszona czy podjęta z własnej inicjatywy interwencja dotycząca
spraw porządkowych realizowana jest na bieżąco.

Informuję, że w ramach nowego, aktualnie sporządzanego zamówienia publicznego
na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Kalisza objętych utrzymaniem zostanie
około 9000 m2 nowych, dodatkowych terenów, które zostały wyznaczone wcześniej - podczas
przeprowadzanych  w  2018r.  przez  pracowników  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i
Ochrony  Środowiska  tut.  Urzędu  wizji  terenowych.  W  umowie  zawarte  zostaną  także
dodatkowe zapisy umożliwiające większą kontrolę nad Wykonawcami świadczącymi usługę
utrzymania czystości. 

Podsumowując, zapewniam Pana Radnego o moim wielkim zaangażowaniu w sprawy
czystości naszego miasta.




