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Protokół Nr 0012.8.13.2019  

 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 5 września 2019 roku 
 

 

 

********************************************************************* 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.    

********************************************************************* 
 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przedstawienie aktualnej sytuacji, rezultatów dotychczasowych prac oraz nowych 

propozycji w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Kalisza. 

4. Korespondencja. 

a) Pismo z dnia 20-08-2019 r. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 

Własnościowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” i Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Budowlani” w sprawie powtórnego przeanalizowania wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Roman Piotrowski, który powitał 

wszystkich obecnych. 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad w głosowaniu: 6 osób za (6 obecnych). 

 

Ad. 3. Przedstawienie aktualnej sytuacji, rezultatów dotychczasowych prac oraz nowych 

propozycji w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta Kalisza. 

Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

poinformował, że została podpisana umowa do końca 2019 roku z dotychczasowym odbiorcą 

na dotąd obwiązujących warunkach. Radna Barbara Oliwiecka zapytała, dlaczego w związku 

z powyższym w harmonogramach wywóz wielkogabarytów został bardzo ograniczony. Pan 

Kłysz wskazał, że sama dyskusja o wprowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych spowodowała, że firmy odbierające odpady zostały zaskoczone ilością 

wystawianych gabarytów przez mieszkańców. Radna Barbara Oliwiecka odpowiedziała, że 

się z tym nie zgadza, ponieważ okres, kiedy rozpoczyna się rok szkolny jest okresem, kiedy 

wymienia  się najczęściej wyposażenie w gospodarstwach domowych. Pan Kłysz dodał, że 

jeżeli pojawi się taka konieczność to zostanie uruchomiony dodatkowy wywóz zalegających 

gabarytów a zaleganie wynika z wystawiania wielkogabarytów przez mieszkańców nie   

w wyznaczonych terminach tylko, kiedy mają taką potrzebę. Radny Sławomir Lesiecki 

również stwierdził, że wyznaczona została za mała ilość terminów wywozu wielkogabarytów 

w harmonogramie do końca bieżącego roku. Radny Radosław Kołaciński przytoczył  własny 

przykład, kiedy to zgłosił do firmy odbierającej odpady, że pojemnik na bioodpady jest za 

duży na jego potrzeby i otrzymał informację, żeby wrzucił do tego pojemnika worki z trawą. 

Pan Kłysz wskazał, że udzielona odpowiedź była niewłaściwa i niezgodna z założeniami 

nowych regulacji prawnych. Radny Kołaciński stwierdził, że takie przykłady pokazują, że 

polityka Miasta nie koreluje z działalnością firm odbierających odpady. Pan Kłysz wskazał, 

że jest to początek funkcjonowania nowych regulacji i  będą pojawiały się jeszcze takie 

sytuacje. Radny Radosław Kołaciński zwrócił uwagę również na źle napisaną instrukcję 

dotyczącą umieszczania odpadów w poszczególnych pojemnikach. Pan Jan Adam Kłysz 

dodał, że prowadzone są jeszcze negocjacje w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, więc we wrześniu pojawi się informacja dotycząca wywozu 

wielkogabarytów na kolejne miesiące. Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy możliwe byłoby 



wprowadzenie zgłoszeń w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych przez Internet a nie 

tylko telefonicznie. Radny Piotr Mroziński stwierdził, że jeżeli nie chcemy dalszych 

podwyżek opłat za wywóz odpadów trzeba zaproponować lepszy mechanizm segregacji 

odpadów, który to uszczelni. Pan Kłysz wskazał, że nie ma w tym momencie rynku dla 

odpadów segregowanych, dlatego też zalegają. Radna Karolina Sadowska wyraziła swoje 

zaniepokojenie kompletną dezinformacją mieszkańców w kwestii wprowadzonych zmian  

w systemie oraz brakiem instrukcji, co kwestii segregowania odpadów. Pan Kłysz wskazał, że 

nie wie, z czego wynika ta dezinformacja i w takim razie trzeba będzie zwrócić na tą kwestię 

uwagę firmom odbierającym odpady.  Radny Sławomir Lasiecki zapytał czy deklarowany 

dodatkowy wywóz wielkogabarytów zwiększy opłatę dla mieszkańca. Naczelnik 

odpowiedział, że jeden dodatkowy wywóz nie zmieni nic w opłacie, ponieważ jest to w skali 

całego kontraktu bardzo niewielką kwotą. Radna Barbara Oliwiecka dodała, że Miasto 

powinno przechodzić na system, gdzie opłaty są uzależnione od ilości produkowanych śmieci, 

czyli system identyfikacji. Pan Kłysz wskazał, że bez zewnętrznych zmian prawa będzie 

trudno wprowadzić zaproponowane rozwiązania a kolejnym problemem jest brak rynku 

zbycia dla odpadów, następnie dodał, że od nowego roku nie będzie rozliczenia ryczałtowego 

a na ilość ton odebranych odpadów. Przedstawione zostały na przykładzie innych miast 

metody naliczania opłaty za odpady komunalne. Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta 

Kalisza wskazał, że nie ma bardziej sprawiedliwego systemu naliczania opłat niż system tzw. 

od wody. Przewodniczący komisji przypomniał, że za prezydentury Janusza Pęcherza 

proponowana była zmiana systemu naliczania opłat za odpady właśnie metodą od wody, na 

co radni się wtedy nie zgodzili. Radna Karolina Pawliczak wskazała, że bardzo żałuje, iż 

dzisiaj nie ma rozmowy na temat systemu naliczania opłat w większym gronie  

i zaproponowała, aby jednak zorganizować takie spotkanie w szerszym gronie na sali 

recepcyjnej. Pan Jan Adam Kłysz wskazał, że takie rozmowy trwają i spółdzielnie zostały 

zaproszone na spotkanie. Radna Pawliczak powiedziała, że nie zna wyników tych rozmów. 

Pan Kłysz odpowiedział, że przekazał stanowisko spółdzielni w kwestii wprowadzenia do 

systemu nieruchomości mieszanych, czyli takich, w których zamieszkują i prowadzą 

działalność. Radny Leszek Ziąbka zapytał, czy jest możliwość podzielenia przetargu na 

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz dodał, że na ten 

moment nie jest zwolennikiem metody naliczania opłaty od wody. Radna Barbara Oliwiecka 

zaproponowała, aby dać czas klubom radnych na przygotowanie pytań oraz analiz a następnie 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami klubów. Radny Radosław Kołaciński zapytał, 

czy jest taka możliwość, aby przedstawiciele urzędu zaprezentowali na zbliżających się 



zebraniach wyborczych do rad osiedli i sołectw propozycje zmiany systemu naliczania opłat  

i wysłuchać głosu mieszkańców. Pan Kłysz odpowiedział, że nie jest to zły pomysł, ale 

musiałby osobiście być na każdym zebraniu, co nie jest możliwe ze względu na to, że 

zebrania odbywają się w jednym czasie. Wiceprezydent, Grzegorz Kulawinek wskazał, że w 

tym przypadku lepsza jest propozycja radnej Karoliny Pawliczak, aby zorganizować 

spotkanie na sali recepcyjnej. Radny Sławomir Lasiecki dodał, że należy na takie spotkanie 

przygotować konkretne wyliczenia, jak będzie mieszkaniec płacił, przy zastosowaniu metody 

od wody oraz od osoby. Radny Piotr Mroziński zapytał, skąd jest znana liczba osób, która nie 

segreguje odpadów. Pan Kłysz odpowiedział, że wynika to ze złożonych deklaracji. Radna 

Oliwiecka powtórzyła swój propozycję dotyczącą przedyskutowania przedstawionych danych  

w klubach.  Wiceprezydent Kulawinek zapewnił radną, że zostanie przygotowana konkretna 

informacja i następnie zostanie zwołane spotkanie w dobrym terminie, w dobrej godzinie.  

W dalszej kolejności wiceprezydent przedstawił przebieg  negocjacji z firmami odbierającymi 

odpady. Radna Barbara Oliwiecka zwróciła uwagę na potrzebę skorygowania zapisu  

w uchwale poprzez dopisanie przy stawce za opłatę, że jest to za osobę. Radna Kamila 

Majewska zapytała, w jaki sposób rozliczane będą osoby mieszkające w domach 

jednorodzinnych, którzy zużywają wodę do podlewania ogródka czy napełniania basenów 

latem przy naliczaniu opłaty metodą od wody. Pan Jan Adam Kłysz wyjaśnił, że osoby 

podlewające ogródek produkują odpady biodegradowalne. Radna Karolina Pawliczak 

podsumowując dyskusję zapytała jak przedstawia się harmonogram wprowadzania zmian  

w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pan Kłysz wskazał, że na sesji 

wrześniowej muszą zostać podjęte regulacje potrzebne do przeprowadzenia przetargu.  

  

Ad. 4 Korespondencja. 

a) Pismo z dnia 20-08-2019 r. Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - 

Własnościowej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” i Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Budowlani” w sprawie powtórnego przeanalizowania wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi radni przyjęli do wiadomości.  

 

 

Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Brak. 

 

 



Ad. 6.  Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując radnym 

oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w dyskusji. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Roman Piotrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


