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W  odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  28 maja 2019 roku,  dotyczącą
segregowania  odpadów komunalnych,  uprzejmie  informuję,  iż troską  moją  jest  i  będzie
nadal,  aby na  terenie  miasta  Kalisza  prowadzona była  jak  najlepsza  segregacja  odpadów,
w  efekcie  czego  na  składowiska  śmieci  będzie  trafiało  jak  najmniej  cennych  surowców
wtórnych. Segregowanie odpadów jest ważne również ze względu na obowiązek jaki nakłada
na wszystkie  gminy w Polsce  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w sprawie  poziomów
recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych
frakcji  odpadów komunalnych.  Informuję,  że w 2018r.  Kalisz  osiągnął poziom recyklingu
surowców  wtórnych  w  wysokości  ponad  60%  (mieliśmy  obowiązek  osiągnąć  30%).
Obrazuje to, że segregacja odpadów komunalnych w Kaliszu prowadzona przez mieszkańców
jest na dobrym, solidnym poziomie. Podejmiemy starania, aby wynik ten był jeszcze lepszy,
choć wprowadzane zmiany, które mają wejść w życie od 1 września br., muszą wiązać się
z koniecznością zastosowania okresu dostosowawczego, w którym wszyscy będziemy uczyć
się nowego podejścia do segregacji odpadów, a co za tym idzie efekty rzeczowe w pierwszych
miesiącach funkcjonowania systemu mogą nie być dla nas satysfakcjonujące, jak dotychczas.

W  Urzędzie  Miasta  Kalisza  i  jednostkach  podległych  również  prowadzona  jest
segregacja  odpadów.  W  budynkach  Urzędu  w  pokojach  pracowniczych  od  wielu  lat
umieszczono  dwa  rodzaje  pojemników  na  odpady  –  na  papier  i  na  odpady  zmieszane.
Natomiast pojemniki na segregację (papier, szkło, plastik) znajdują się w toaletach. Urząd
posiada umowę z Wykonawcą, której przedmiotem jest odbiór odpadów niesegregowanych
zmieszanych,  papieru  i  tektury,  szkła  oraz  metali  z  tworzywami  sztucznymi.  Informuję
również, że w ramach wdrażania nowego systemu segregowania odpadów przygotowywane
jest  obecnie  stosowne  wystąpienie  m.in.  do  wszystkich  jednostek  podległych,  w  celu
przypomnienia o obowiązkach jakie  nakładają  na jednostki  sfery publicznej  obowiązujące
przepisy prawa, jak również w celu omówienia zmian w gospodarce odpadami na terenie
miasta Kalisza.

Informuję  również,  iż  w  przestrzeni  miejskiej  znajduje  się  od  wielu  lat  48
ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych wyłącznie na surowce wtórne. Pozwalają one
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Kalisza na oczyszczenie własnych gospodarstw
domowych z wyprodukowanych odpadów podlegających segregacji.  Natomiast nie planuję
w bieżącym roku dostawiania kolejnych. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W  Kaliszu  ustawionych  jest  obecnie  niemal  800  koszy  ulicznych,  a  umowa
z  Wykonawcą  usługi  zawarta  została  do  31  grudnia  2019 roku.  Ewentualne  ustawienie
dodatkowych  koszy  ulicznych  przeznaczonych  do  segregowania  odpadów  musi  zostać
poprzedzone  analizą  finansową,  a  w  przypadku  pozytywnej  decyzji  w  tym  zakresie,
konieczne  będzie  zabezpieczenie  stosownych,  zapewne  znacznych,  środków  w  budżecie
Miasta na ten cel. Selektywny odbiór odpadów z koszy ulicznych nie będzie tanią usługą,
a  jednocześnie  będzie  to,  moim  zdaniem,  mało  efektywne  działanie,  biorąc  pod  uwagę
wysiłek finansowy Miasta. Jestem jednak otwarty na dyskusję również i w tym temacie.

Informuję, że w Urzędzie Miasta Kalisza trwają już prace, prowadzone przez podległe
mi służby Urzędu, w zakresie przygotowania odpowiedniej akcji informacyjno-edukacyjnej.
Kwota, która będzie przeznaczona na ten cel nie jest możliwa obecnie do określenia, przed
ostatecznym zdefiniowaniem całej akcji. Jesteśmy bowiem w fazie początkowej jej realizacji.
Mogę Panią Radną poinformować, że w tym celu zostały już zamówione ulotki i  plakaty
informujące  o  nowych  zasadach  segregowania  odpadów.  15.000  sztuk  ulotek  kosztowało
4.428 zł,  natomiast  1.500 plakatów  642 zł.  Ulotki  już  są  rozdawane  mieszkańcom
przychodzącym do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Kalisza,  a  w  szerszym  zakresie  będą  rozdysponowane  wraz  z  harmonogramami  odbioru
odpadów. Plakaty zostaną przekazane Radom Osiedli, a także spółdzielniom mieszkaniowym,
wspólnotom i  administratorom nieruchomości  wielolokalowych.  To  jednak  początek  całej
akcji informacyjnej. Będzie ona prowadzona przez cały okres wakacyjny, tj. do 1 września
br., kiedy planowane jest wejście nowych zasad gospodarki odpadami, ale również i po tej
dacie,  w  kolejnych  miesiącach.  Dopiero  bowiem  zetknięcie  się  mieszkańców  miasta
z  nowymi  pojemnikami  na  odpady  biodegradowalne  oraz  z  nowymi  zasadami  odbioru
odpadów, wywoła szereg pytań, dyskusji i polemik, stąd nie można będzie zakończyć całego
działania w okresie wakacyjnym.

Dziękując  Pani  Radnej  za  zainteresowanie  omawianą  sprawą,  mam  jednocześnie
nadzieję, że przekazane powyżej informacje są wyczerpujące. 




