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Pan 
Artur Kijewski
Radny Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10 czerwca 2020r., w sprawie odbioru i
usuwania odpadów w godzinach funkcjonowania ogródków znajdujących się na Głównym
Rynku w Kaliszu informuję,  że szczegółowy sposób i  zasady zagospodarowania odpadów
przez  podmiot  zewnętrzny  określa  umowa,  na  podstawie  której  świadczona  jest  usługa.

Zgodnie z w.w umową wjazd pojazdów uprzywilejowanych na ulice Śródmiejska (od
ul.  Franciszkańskiej  do  ul.  Złotej)  i  na  odcinku  ulic  Złotej  (od  ul.  Śródmiejskiej  do  ul.
Grodzkiej) oraz płyty Głównego Rynku, ograniczony jest do godz.10.00. Odbiór odpadów
prowadzony jest w godz. od 6 do 9, w późniejszych godzinach byłby utrudniony ze względu
na ruch pojazdów i pieszych.

Jestem  przekonany,  że  opisana  przez  Pana  sytuacja  była  incydentalna,  natomiast
zobowiązuje się do przekazania Pańskiej uwagi również Konsorcjum odbierającym odpady z
terenów zamieszkałych przyległych do ścisłego centrum Kalisza. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 10 czerwca 2020 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

na Głównym Rynku zaczęły funkcjonować ogródki gastronomiczne i coraz więcej osób z nich korzysta.
Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na pewien niepokojący fakt, związany z odbiorem i usuwaniem
śmieci i odpadów w tym rejonie, w godzinach funkcjonowania ogródków, przy których siedzą klienci,
którzy wtedy narażeni są na kurz i pył oraz inne zagrożenia związane z takimi działaniami. 

W obecnej sytuacji  epidemicznej oraz ze względów higienicznych, zwracam się z interpelacją  w
sprawie wyznaczenia takich godzin odbioru odpadów na Głównym Rynku, które będą odbywać się
poza czasem funkcjonowania ogródków gastronomicznych. Chciałbym nadmienić, że takie sytuacje
mogą występować w innych rejonach miasta, gdzie jest gastronomia zewnętrzna. 

Do tego dochodzi problem wywozu odpadów przez odpowiednie służby w godzinach szczytu ruchu
samochodowego,  gdzie  pojazdy  firm  sprzątających  blokują  wąskie  drogi.  Dlatego  należałoby
rozważyć, by na głównych ulicach odbywało się to w godzinach, jak najmniej wpływających na ruch
pojazdów.

Z poważaniem

Artur Kijewski

         Radny Miasta Kalisza


