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Pani
Agnieszka Konieczna
Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu uprzejmie informuję:

Ad 1
Koszty  odbioru  i  transportu  odpadów  komunalnych  z  poszczególnych  sektorów,  ich
zagospodarowania  oraz  prowadzenia  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych  (PSZOK)  w  okresie  od  stycznia  do  maja  2021  r.  zostały  przedstawione
w załączonej tabeli. 

Dodatkowo Miasto poniosło koszty odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych, które
w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco:
- styczeń: 26.298,43 zł;
- luty: 46.272,17 zł;
- marzec: 47.540,95 zł;
- kwiecień: 36.008,28 zł;
- maj: 105.577,34 zł.
Chciałbym wskazać,  że od stycznia do kwietnia 2021 r.  usługa ta realizowana była przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  natomiast od maja 2021 r. odpady
odbierane są przez konsorcjum firm PUK S.A. i POM EKO Sp. z o.o.

Aby zapewnić kontynuację realizacji usługi transportu odpadów z PSZOK-u, Miasto Kalisz
przeprowadziło  postępowanie  przetargowe  pn.  „Transport  kontenerów  z  odpadami
komunalnymi  zebranymi  w  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych
(PSZOK),  położonym  w  Kaliszu  przy  ul.  Piwonickiej  6  do  instalacji  komunalnej”
z podziałem na 5 części:
-  część I  –  transport  z  PSZOK-u kontenerów przeznaczonych do gromadzenia  i  wywozu
odpadów  komunalnych  typu  KP –  7  wersja  uniwersalna,  przystosowana  do  współpracy
z urządzeniami hakowymi oraz bramowymi zgodnymi z normą DIN 30720 - samochodem
ciężarowym z kontenerem;
-  część  II  –  transport  z  PSZOK-u  kontenerów  przeznaczonych  do  gromadzenia
i  wywozu  odpadów  komunalnych  typu  KP –  7  wersja  uniwersalna,  przystosowana  do
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współpracy z  urządzeniami hakowymi oraz  bramowymi zgodnymi z  normą DIN 30720 -
zestawem specjalistycznych pojazdów (samochód ciężarowy z przyczepą);
-  część  III  –  transport  z  PSZOK-u  kontenerów  przeznaczonych  do  gromadzenia
i  wywozu  odpadów  komunalnych  typu  od  KP  -  10  do  KP -  38,  wersja  uniwersalna,
przystosowana do współpracy z urządzeniami hakowymi oraz bramowymi zgodnymi z normą
DIN 30722 - samochodem ciężarowym z kontenerem;
-  część  IV  –  transport  z  PSZOK-u  kontenerów  przeznaczonych  do  gromadzenia
i  wywozu  odpadów  komunalnych  typu  od  KP  -  10  do  KP -  38,  wersja  uniwersalna,
przystosowana do współpracy z urządzeniami hakowymi oraz bramowymi zgodnymi z normą
DIN  30722  -  zestawem  specjalistycznych  pojazdów  (samochód  ciężarowy
z przyczepą);
-  część  V  –  transport  z  PSZOK-u  odpadów  niebezpiecznych  samochodem  ciężarowym
z kontenerem.

Należy też wskazać,  że Miasto Kalisz wydatkowało środki na obsługę prawną w związku
z prowadzonym postępowaniem odwoławczym do Krajowej Izby Odwoławczej w wysokości
35.670  zł  oraz  z  tytułu  zwrotu  wpisu  od  odwołania  i  wynagrodzenia  pełnomocnika
odwołującego w wysokości 18.600 zł.

Ad 2
Wskazane  w  punkcie  pierwszym  koszty  w  pełnym  zakresie  pokryte  zostały  z  opłat  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańców.

Z wyrazami szacunku



Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od stycznia do maja 2021 roku

Zagospodarowanie
[zł]

Odbiór - sektor
I [zł]

Odbiór - sektor
II [zł]

Odbiór - sektor
III [ zł]

Odbiór - sektor
IV [ zł]

Odbiór - sektor
V  [ zł]

Odbiór - sektor
VI [ zł]

PSZOK
[zł] *

styczeń 767 933 206 390 192 874 182 267 199 229 228 278 227 104 21 142

      luty 739 524 164 307 169 420 149 919 185 524 207 448 200 117 35 259

marzec 961 626 248 234 218 765 232 275 203 959 248 460 282 932 40 687

kwiecień 990 793 236 704 254 540 264 555 220 934 238 704 264 068 42 649

maj 1 030 261 287 071 262 135 276 746 239 190 239 800 233 274 41 927

SUMA 4 490 137 1 142 706 1 097 734 1 105 762 1 048 836 1 162 690 1 207 495 181 664

* w tym koszt transportu kontenerów z PSZOK-u do ZUOK „Orli Staw”, dzierżawy terenu, wynajmu kontenerów, wynajmu kontenera socjalnego,
usługi HDS, opłaty za energię, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wykonanie tablic informacyjnych, transport wynajętych kontenerów, faktura
za sporządzenie aktu notarialnego, zakup worków Big Bag 




