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Szanowny Panie
Roman Piotrowski
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na  Pana  interpelację  z  dnia  5  lutego  2021  r.,  (data  wpływu:  18  lutego
2021r.) w  sprawie  funkcjonowania  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych
w Kaliszu uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. 2. 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez trzech
pracowników  Urzędu  Miasta  zatrudnionych  na  stanowiskach  pracownik  gospodarczy  oraz
pracownika  zatrudnionego  na  stanowisku  administracyjnym  ds.  gospodarki  odpadami
komunalnymi.  W pierwszym  miesiącu  prowadzenia  PSZOK-u,  ze  względu  na  dużą  liczbę
korzystających obsługa została interwencyjnie zwiększona do dwóch pracowników. 
Pracownicy  na  stanowiskach  gospodarczych  z  chwilą  przyjęcia  do  pracy  odbyli  szkolenie
wstępne BHP w tym instruktaż stanowiskowy.  W miesiącu  styczniu przed uruchomieniem
PSZOK-u  zostało  przeprowadzone  przez  Naczelnika  Wydziału  oraz  Kierownika  Referatu
Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami. W
miesiącu lutym odbyło się dodatkowe szkolenie przeprowadzone przez Pracowników Zakładu
Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  ,,Orli  Staw”  w  zakresie  segregowania  odpadów
komunalnych. 

Bardzo ważnym elementem szkoleń jest samokształcenie, umiejętność wpływu na własny
rozwój,  polegająca  między  innymi  na  samodzielnym  uzupełnianiu  wiedzy  przy
wykorzystaniu oferowanych przez Urząd Miasta jak również inne źródła ogólnie dostępnych
materiałów,  zwane  również  autoedukacją.  Do  samodoskonalenia  zobligowani  są  wszyscy
pracownicy Urzędu Miasta Kalisza, zgodnie z regulaminem pracy, do obowiązków pracownika
należy stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
Ad. 4. 
Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  został  wyposażony
w kontenery wynajęte  od następujących podmiotów:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”- 5 szt. w cenie dziennego

wynajmu kontenerów tj. 4,10 netto za 4 szt., natomiast kontener na odpady niebezpieczne –
w kwocie 11,20 zł. netto, 

b) ABR Sp. z o.o.  ul.  Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów – 12 szt.  koszt wynajmu za jeden
kontener wynosi: 390 zł. netto/szt. na miesiąc.

Liczba kontenerów zapewnia sprawną obsługę korzystających z punktu mieszkańców miasta  i
nie powoduje zalegania odpadów selektywnie zebranych na terenie  Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ad. 6
Urząd Miasta otrzymał od właściciela terenu pisemną zgodę na wykonanie ścieżki edukacyjnej
na części terenu wynajmowanego na podstawie umowy najmu z dnia 29 grudnia 2020 roku
położonego w Kaliszu przy ul. Smolnej 9-11 oznaczonej numerami geodezyjnymi: 56/17 i 57/3,
obręb: 099 Zagorzynek. Planowana ścieżka edukacyjna powstanie wzdłuż ogrodzenia od strony
ulicy  Piwonickiej  na  działce  o  szerokości  5m.  Przedmiotowa  ścieżka  edukacyjna  zostanie
wyposażona  w  tablice  informacyjne,  elementy  małej  architektury  oraz  rośliny  ozdobne:
drzewa, krzewy,  byliny  oraz  trawy.  Obecnie  prowadzone  są  prace  projektowe,  które
przygotowywane są samodzielnie przez pracowników wydziału. Koszty edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  powinna być pokryte z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dziękuję  Panu  Radnemu  za  troskę  o  prawidłowe  funkcjonowanie  PSZOK-u,  jestem
przekonany,  że  wcześniej  zdobyta  wiedza  potwierdzona  wieloletnim  doświadczenie
zawodowym pracowników wydziału przyczyni się do jego prawidłowego działania.
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Interpelacja 

Dzi^kujq Panu Prezydentowi za odpowiedz na mojq interpelacjq z dnia 20.01.202Ir. 
dotyczqcq rewitalizacji Plant Miejskich w Kaliszu ale na kilka kwestii, ktore poruszylem w mojej 
interpelacji nie uzyskalem odpowiedzi, a na inne odpowiedz jest zbyt ogolna, dlatego ponownie 
zwracam siq z prosbq o ieh wyjasnienie. 

W odpowiedzi na mojq interpelacjq; zostalem poinformowany, ze we wrzesniu 2020 roku 
przesadzono 18 drzew, a 15 stycznia 2021 roku dokonano przesadzenia jednego drzewa, czyli jak 
latwo policzyc przesadzono w sumie dziewi^tnascie drzew, natomiast na stronie Pana Pezydenta 
mieszkancy Kalisza zostali poinformowani o przesadzeniu 20 drzew cyt. 
"Zdrowe, wartosciowe drzewa piel^gnujemy, a gdy trzeba przesadzamy. Tak siq dzieje na 
przebudowywanych plantach. Przesadzonych zostalo 20 drzew. W nowych miejscach zostanq 
wiasciwie wyeksponowane i b^dq mialy lepsze warunki wzrostu.", dlatego prosz? o wyjasnienie ile 
faktycznie przesadzono drzew i skqd ta roznica? 
1. Nie uzyskalem, o co prosilem, mapki na ktorej mialy zostac zaznaezone przesadzone drzewa? 
Mapka ta pozwoli nie tylko mnie ale takze mieszkancom Kalisza obserwowac jak adoptujq si? na 
nowyeh miejeaeh te drzewa. 
2. W odpowiedzi powoluje si? Pan Prezydent na Pozwolenie nr 856/2016/A z dnia 27.10.2016, 
decyzj? nr 83/2019 z dnia 06.08.2019 oraz decyzj? 102/2020 z dnia 07.10.2020r. wydane przez 
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow 
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na prowadzenie robot budowlanych zwiqzanych 
z zagospodarowaniem Plant Miejskich miasta Kalisza, ktore to dokumenty pozwalajq na 
prowadzenie przesadzeh drzew zgodnie z projektem ale dokumenty te nie zostaly zalqczone do 
interpelacji, dlatego zwracam si? z prosbq o ieh dolqczenie. 
3. Prosz? mi wyjasnic, czy informacja o prawidlowosci przebiegu prac zwiqzanyeh z przesadzeniem 
19 lub 20 drzew oparta jest wylqcznie na ustnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego prac 
w terenach zieleni, czy istnieje jakis dokument oraz dokumentacja fotograficzna? 
4. Prosz? o dolqczenie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robot w czasie 
trwania budowy. 


