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Odpowiadając na Pana interpelację, uprzejmie informuję, że od wielu miesięcy toczy
się  dyskusja  nad uszczelnieniem systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi miasta
Kalisza.

Jak Pan słusznie zauważył, wiele odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych
jest pozostawionych przez mieszkańców w miejscach do tego nie przeznaczonych m.in. przy
kosztach  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  itp.   Z  tym  problemie,  borykamy  się  na
nieruchomościach  wielolokalowych  zarządzanych  przez  prywatne  osoby,  zarządców
nieruchomości bądź spółdzielnie.
Nadmierna powstająca ilość odpadów może być spowodowana sytuacją niespójności liczby
osób zamieszkujących do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, co jest weryfikowane przez
odpowiednie służby.

Odpady powstające na terenie nieruchomości powinny zostać przekazane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W tym celu Miasto Kalisz podjęto niezbędne
działania  zmierzające  do  uruchomienia  własnego  PSZOK-u  jak  również  zwiększono
częstotliwość jego funkcjonowania do dwóch dni w tygodniu.

Obowiązujące  przepisy  w  sposób  przejrzysty  stanowią  o  tym,  że  to  właśnie
właściciel, rozumiany także jako zarządca nieruchomości, użytkownik ma obowiązek czuwać
nad utrzymaniem czystości  i  porządku na własnej  nieruchomość.  Zgodnie z  art.  5.  ust.  1
pkt.1)  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,  z  dnia  13  września  1996r.
(Dz. U.  z  2020r.  Poz.  1439  ze  zm.)  „Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie
czystości  i  porządku  przez  1)  wyposażenie  nieruchomości  w  worki  lub  pojemniki,
przeznaczone  do  zbierania  odpadów  komunalnych,  utrzymanie  tych  pojemników
w odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i  technicznym  oraz  utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na
mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części
przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;”
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zabezpieczenia
miejsc w Kaliszu przeznaczonych na odpady.

Miasto  Kalisz,  podobnie  jak  wiele  samorządów  w  Polsce  w  ostatnich  tygodniach
zmagało  się  z  procesem  dostosowania  odbioru  odpadów  komunalnych  od  mieszkańców
Kalisza.  Jednak  w  ocenie  Kaliszan  jest  jeszcze  co  najmniej  jedna  sprawa,  której  do
dzisiejszego dnia nie  udało się  rozwiązać.  Mianowicie  chodzi  o zabezpieczenie  miejsc,  w
których znajdują się kosze na śmieci i pojemniki na odpady w różnych częściach miasta. 

Pisząc  tą  interpelację  mam  świadomość,  że  część  z  tych  miejsc  znajduje  się  na
terenach  spółdzielni  bądź  wspólnot,  jednak  bardzo  proszę  Pana  Prezydenta  sprawdzenie
możliwości zajęcia się tym problemem, a tym samym zadbania o porządek w Kaliszu. Zdarza
się bowiem, że śmieci zalegające w miejscach, które nie są w żaden sposób zabezpieczone,
zalegają  na miejscach parkingowych,  a  często  znajdują  się  w pasie  ruchu drogowego,  co
stwarza duże niebezpieczeństwo.

        Z wyrazami szacunku

/-/ Sławomir Chrzanowski 
Radny Rady Miasta Kalisza
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