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Szanowny Panie Radny,

odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  z  25  marca  2021  r.  informuję,  że  Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych spełnia swoją funkcję, a jego działanie jest
na bieżąco modyfikowane w taki sposób, by mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do
obiektu.

Od 16 stycznia 2021 r. kaliski PSZOK mieści się w nowej lokalizacji  – przy ul.  Smolnej
(wjazd  od  ul.  Piwonickiej).  Zmieniły  się  także  zasady  oddawania  odpadów  i  godziny
otwarcia. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  z  którego mieszkańcy najczęściej
korzystają w soboty, czynny jest dwa razy w tygodniu – także w środę. Godziny otwarcia
zostały dostosowane do potrzeb użytkowników. Odpady można dostarczać w różnych porach
dnia,  tj.  w  środy  w godz.  10.00  -  18.00  oraz  w soboty  w  godz.  8.00  -  16.00.  To  duże
ułatwienie – w porównaniu do zasad funkcjonowania PSZOK-u w 2020 roku, kiedy czynny
był tylko raz w tygodniu, w soboty od godz. 8.00 do godz. 16.00.

PSZOK obsługiwany jest  przez trzech pracowników gospodarczych oraz pracownika Urzędu
Miasta Kalisza, co usprawnia korzystanie z punktu.

Odpowiedź  na  pytanie  Pana  Radnego  dotyczące  ilości  odebranych  odpadów  została
przedstawiona w postaci tabeli. Podział odebranych odpadów ze względu na poszczególne
frakcje w styczniu i lutym 2020 i 2021 roku ujęte zostało w tabeli nr 1.

W styczniu i lutym br. Miasto Kalisz poniosło koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK-u
w wysokości  112.822,10  zł.  W analogicznym okresie  roku 2020 koszt  obsługi  PSZOK-u,
który  mieścił  się  przy  ul.  Bażanciej  to  486.470,17  zł.  Co  bardzo  istotne,  PSZOK  przy
ul. Smolnej działa od połowy stycznia, a już zauważalne są pozytywne różnice w kosztach
jego funkcjonowania. Zasadne więc było dokonanie przez Miasto Kalisz zmian dotyczących
prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Mieszkańcy  chętnie  korzystają  z  PSZOK-u,  dlatego  Miasto  rozważa  możliwość
wprowadzenia  kilku  zmian,  które  jeszcze  bardziej  przyczynią  się  do  polepszenia  jakości
świadczonych  usług.  Planowane  jest  np.  zwiększenia  liczby  kontenerów  oraz  godzin
funkcjonowania punktu.






