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Udzielając  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  28  stycznia  2021r.
w sprawie zasad funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyt.
dalej PSZOK), chciałbym zauważyć, że PSZOK obsługiwał mieszkańców już od 16 stycznia
br. tj. tylko tydzień później, niż planowano. 

Zgodnie z art 6r. ustęp 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.
U. 2020, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), ustawodawca dopuszcza ograniczenie ilości
zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych
przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Miasto  skorzystało  z  tej  możliwości  wprowadzając  ograniczenia  w  ilościach  do  300  kg
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz do 4 sztuk opon na gospodarstwo domowe w
ciągu roku. Głównym celem zastosowanych ograniczeń było wyeliminowanie ze strumienia
odpadów pochodzących  od  przedsiębiorców,  którzy  zgodnie  z  art.  3  ustawy o  odpadach
poprzez  świadczoną usługę  (remontową,  budowlaną  itp.),  stają  się  wytwórcami  odpadów.
Wytwórcy  zobligowani  są  do  ich  zagospodarowania,  poprzez  odpłatne  przekazanie  do
odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. 
Dziękując za uwagi, deklaruję, że w zależności od możliwości organizacyjno – finansowych,
oraz  mając na uwadze dobre praktyki, funkcjonowanie PSZOKU zostanie dostosowane do
potrzeb mieszkańców.
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Interpelacja w sprawie nowych zasad PSZOK.

Chwalicie się Państwo sukcesem nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Kaliszu twierdząc, że cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Nie ma co się dziwić,
ponieważ  od  początku  roku  nie  istniał  w  ogóle.  Kaliszanie  nie  mieli  gdzie  wywieźć  swoich
nagromadzonych odpadów, których każdy chce się teraz pozbyć.

Interpelacja dotyczy jednak ograniczenia z pkt. 12 na stronie www.kalisz.pl, regulującego zasady
korzystania z PSZOK. W punkcie tym czytamy, że mieszkaniec do PSZOK można przekazać:
„odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku”.

Słusznie zgłosił mi uwagę, remontujący obecnie swój dom mieszkaniec Winiar, że ten limit
nie  wystarczy  nawet  na  mały  remont  łazienki,  ze  skuciem  płytek  czy  wywozem  paneli
podłogowych. A limit ten dotyczy całego roku kalendarzowego! 

Wprowadzając tak małe limity, narażamy nasze środowisko na nielegalne zanieczyszczenie
gruzem i  innymi  odpadami budowlanymi.  Znamy dobrze niewłaściwe zachowania ludzkie,
obserwując  dzikie  wysypiska  na  ustronnych  terenach  zielonych,  gdzie  później  trzeba
organizować akcje obywatelskiego sprzątania. A przecież nie o to nam wszystkich chodzi, i
nie taki jest sens tej całej reformy.

Proszę o przeanalizowanie zniesienia tych limitów, lub znaczącego ich urealnienia.

Proszę poważaniem
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