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Odpowiadając na Pańską interpelację z dnia 22 marca 2021r. w sprawie aktualnego
stanu koszy na psie odchody pragnę poinformować, że Miasto Kalisz zamontowało wzdłuż
ciągów pieszych, na skwerach, na terenach zielonych, 26 dyspenserów, które uzupełniane są
w torebki papierowe na psie odchody. W roku bieżącym ich uzupełnianie odbywa się trzy
razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek w terminie od 2 stycznia 2021r. do  31 grudnia
2021r.  Wsad   dyspenserów  stanowią  papierowe  torebki  zawierające  wewnątrz  łopatkę
tekturową  z  falcowaniem  po  obu  stronach  ułatwiającym  zagięcie  tektury  i  uformowanie
łopatki. Każdy z dyspenserów uzupełniany jest minimalnie 20 sztukami papierowych torebek.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców pomysłem montażu elementów małej
architektury  ułatwiającej  utrzymywanie  czystości  po  swoich  pupilach,  na  terenie  Parku
Miejskiego,  Miasto  Kalisz  zakupiło  i  zamontowało  dodatkowo  15  połączonych
z dyspenserami, koszy na psie odchody, które opróżniane są codziennie, w ramach bieżącego
utrzymania zieleni parkowej.

Ponadto  informuję,  że  na  stronie  internetowej  Miasta  Kalisza,  po  zamontowaniu
dyspenserów i koszy na zużyte torebki, informowano mieszkańców o zasadach postępowania
z  odchodami  zwierząt  domowych  oraz  o  zasadach  korzystania  z  udostępnionych
mieszkańcom  dyspenserów,  jednakże  często  można  zauważyć,  że  nie  wszystkie  osoby
potrafią korzystać z dyspenserów zgodnie z ich przeznaczeniem, jednorazowo wyjmując cały
zapas torebek.

Z mojej strony mogę zapewnić, że podlegli mi pracownicy dołożą wszelkich starań,
aby zapewnić mieszkańcom naszego Miasta komfortowe korzystanie z tych urządzeń.
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INTERPELACJA

Zgodnie z  §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie aktualnego stanu
koszy na psie odchody.

Jakiś czas temu, zostały zainstalowane w Kaliszu pojemniki na psie odchody. Zlokalizowane m.in.
w parkach i okolicach rynku. Dostaję jednak sygnały od mieszkańców, że kosze na psie odchody 
nie są wcale uzupełniane w niezbędne papierowe woreczki. Proszę o informacje, czy ten projekt 
jest kontynuowany, jeśli tak, jak często są uzupełniane w niezbędne papierowe torebki.
Od kilku miesięcy pojemniki są puste, zarówno w Parku Miejskim, Parku Przyjażni, jak  i w są-
siedztwie ratusza.
W załączeniu zdjęcia.
                                                                                                    

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

Marcin Małecki 

Radny Rady Miasta Kalisza








