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Szanowna Pani 

Agnieszka Konieczna

Radna Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  19  stycznia  2021  r.,  dotyczącą

organizacji i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kaliszu informuję, że

obowiązek utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

(tzw. PSZOK) należy do zadań własnych gminy i wynika wprost z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz.1439).

Ad 1.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Smolnej 11

(wjazd  od  ul.  Piwonickiej)  uruchomiono  16  stycznia  bieżącego  roku,  a  z  tej  formy

przekazania odpadów skorzystało 448 mieszkańców.

W przypadku braku możliwości  obsłużenia  wszystkich  mieszkańców chcących skorzystać

z  PSZOK-u,  miasto  Kalisz  mając  jednocześnie  na  uwadze  możliwości  finansowe,  będzie

rozważało  utworzenie  kolejnego  takiego  punktu  pomiędzy  ul.  Wrocławską  a  Al.  Wojska

Polskiego w Kaliszu.

Ad 2.

W przypadku utworzenia PSZOK-u pomiędzy ul. Wrocławską a Al. Wojska Polskiego, dni

oraz godziny przyjmowania odpadów będą dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Ad 3.

PSZOK  przy  ul.  Smolnej  11  obsługiwany  jest  na  stałe  przez  trzech  pracowników

gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kalisza w ramach umowy o pracę oraz 1-2

pracowników Urzędu Miasta Kalisza, którzy pomagają w sprawnej obsłudze mieszkańców

korzystających z tego punktu.

Ad 4.

Odpady komunalne  zebrane  w  PSZOK-u  następnie  są  transportowane  bezpośrednio  do

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

Wykonawca tego zadania zostanie wyłoniony w ramach ogłoszonego postępowania zgodnie

z Prawem Zamówień Publicznych.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ad 5.

Koszt  transportu  odpadów  z  PSZOK-u  do  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów

Komunalnych „Orli Staw”, Miasto Kalisz oszacowało na kwotę 121.000,00 zł netto.

Ad 6.

Z  uwagi  na  brak  ofert  w  przeprowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  pn.  „Dostawa  kontenerów  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych

stanowiących wyposażenie PSZOK dla Miasta Kalisza”, w dniu 21 grudnia 2020 r. Wydział

Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  unieważnił  w/w  postępowanie

i rozpoczął analizę rynku na wynajem kontenerów.

Część  kontenerów  została  wypożyczona  z  ZUOK  „Orli  Staw”,  pozostałe  z  firmy  ABR

Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie.

Aktualnie  miasto za wynajem kontenerów ponosi koszty w wysokości 6.026,70 zł  brutto/

miesiąc.

Pragnę  zauważyć,  że  główne  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarowania

odpadów  generowane  są  przez  odbiór  i  transport  odpadów,  ich  zagospodarowanie  oraz

PSZOK, ich suma rośnie wprost proporcjonalnie do ilości wytworzonych odpadów.

Dołożę wszelkich starań by opłata ponoszona przez mieszkańców nie została podniesiona.

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie powyższą sprawą.

Z wyrazami szacunku




