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Pan
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny, 

odpowiadając na interpelację z dnia 6 lipca 2021 r. pragnę Pana zapewnić, że wraz  
z  zespołem  współpracowników  prowadzimy  stały  nadzór  nad  terminowością  i  jakością
wykonania inwestycji oraz zlecanych przez Miasto prac.

Mając  na  uwadze  Pana  sugestie  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych
w  godzinach  porannych,  informuję,  że  szczegółowy  sposób  i  zasady  odbioru  odpadów
przez podmioty zewnętrzne zostały określone w umowie,  na podstawie której świadczona
jest usługa. Odbiór odpadów w ścisłym centrum prowadzony jest w godzinach od 6.00 do
10.00, a więc przed otwarciem restauracji,  placówek handlowych i punktów usługowych.  
Czas  od  godz.  6.00  do  7.30  –  będzie  niewystarczający  na  wykonanie  usługi.  Z  kolei
przesunięcie realizacji na godziny późniejsze zdecydowanie utrudniłoby pracę firm z uwagi
na  wzmożony ruch pojazdów i  pieszych.  Należy przy tym pamiętać,  że  wjazd pojazdów
uprzywilejowanych ograniczony jest do godz. 10.00. 

Jednocześnie  proszę  zauważyć,  że  we  wskazanych  przez  Pana  godzinach,  firmy
odbierające  odpady  mogą  świadczyć  usługi  dla  innych  niż  Miasto  podmiotów.  W takim
przypadku nie mamy żadnego wpływu na harmonogram odbioru odpadów.

Z poważaniem

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, 6 lipca  2021 roku 
 
Piotr Mroziński   
Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 
 
 
 

 
INTERPELACJA 

 
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie porannego odbioru 
odpadów komunalnych. 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, intensyfikacja remontów ulic w różnych punktach naszego miasta, powoduje 
duże zatory i  utrudnienia komunikacji miejskiej. Jest to bardzo dokuczliwe dla mieszkańców miasta, ale jak 
wszyscy wiemy nieodzowne do przeprowadzenia tych remontów, modernizacji, czy też nowych inwestycji 
drogowych. Jedyne co w tej sytuacji można zrobić, to zwrócić szczególną uwagę na postępy tych prac i 
terminy ich realizacji. Możemy też nie komplikować tej trudnej już sytuacji innymi, nie do końca 
przemyślanymi działaniami. Pandemia, a w jej efekcie praca zdalna, zamknięte szkoły, oraz inne obostrzenia, 
złagodziły znacznie ten problem, natomiast powrót do „normalności” ponownie ten problem unaocznił. 
Mówiąc o innych nieprzemyślanych działaniach, mam tutaj na myśli umożliwienie wjazdu do centrum 
miasta, zwłaszcza w obrębie tras przelotowych, w okolicy godziny 8.00 pojazdów komunalnych 
odbierających odpady, które skutecznie  tarasują możliwość dojazdu. O tej właśnie godzinie, zdecydowana 
większość mieszkańców dojeżdża do szkól i miejsc swojej pracy. Jest właśnie okres wakacji, co daje nam 
sporo czasu aby od września wynegocjować taki harmonogram odbioru odpadów, aby w tych 
newralgicznych godzinach nie generował w/w problemów. 
 
 
 
                                                                                                Z wyrazami szacunku 

 
Piotr Mroziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 


