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Szanowny Pan

Roman Piotrowski

Radny Rady Miasta Kalisza

Odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  20  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.

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. Na PSZOK-u nie są zatrudnieni pracownicy Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.

Ad 2.

Pracownicy Urzędu Miasta Kalisza przeszli  szkolenia stanowiskowe. Regularnie odbywają

szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej, jak również podejmują się samodokształcania.

Ad 3.

Miasto  Kalisz  w  celu  zakupu  kontenerów  ogłosiło  zamówienie  publiczne  pn.  „Dostawa

kontenerów  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  stanowiących  wyposażenie

PSZOK  dla  Miasta  Kalisza”,  w  dniu  21  grudnia  2020  r.  Z  uwagi  na  brak  ofert

w przeprowadzonym postępowaniu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

unieważnił w/w postępowanie.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ad 4.

W związku z brakiem ofert w w/w postępowaniu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska unieważnił 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.

Ad. 5.

Liczba  kontenerów  dostosowana  jest  do  ilości  i  rodzaju  odpadów,  aktualnie  PSZOK

wyposażony jest w 19 kontenerów.

Ad 6.

Na  chwilę  obecną  PSZOK  jest  wyposażony  w  infrastrukturę  niezbędną  dla  jego

prawidłowego  funkcjonowania.  Ewentualna  zmiana  wyposażenia  może  wynikać

z potencjalnych potrzeb technologicznych, jednakże do takiej oceny konieczna jest dłuższa

obserwacja  i  analiza,  którą  Miasto  prowadzi  na  bieżąco.  Dodatkowo  na  terenie  PSZOK

planowane  jest  zorganizowanie  ścieżki  edukacyjnej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu

zielonego.

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie powyższą sprawą.

Z wyrazami szacunku
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Interpelacja 

W zwiqzku z powstaniem PSZOK-u w Kaliszu przy ul. Smolnej 11 
informacjami o przebiegu robot, zwracam si? do Pana Prezydenta o udzielenie mi nst. 
informacji: 

1. Ilu pracownikow zatrudnionych jest na tym obiekcie z Wydzialu Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Srodowiska, a ilu z PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu? 
2. Jakie szkolenia odbyly te osoby i kiedy (prosz? o kserokopie dokumentow 
potwierdzjqce ukohczenie konkretnych szkoleh i kursow)? 
3. Czy kontenery na odpady ustawione na placu zostaty zakupione przez Miasto, 
jezeli tak to za ile i kiedy? 
4. Czy kontenery na odpady ustawione na placu zostaly wydzierzawione przez 
Miasto, jezeli tak to od kogo i na jakich warunkach? 
5. lie kontenerow na odpady Wydziai Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 
planuje ustawic na ww. terenie? 
6. Czy teren PSZOK-u jest juz calkowicie urzqdzony, a jezeli nie, to jakich urzqdzh 
lub elementow wyposazenia brakuje i kiedy pojawiq si? na tym terenie? 


