
Kalisz, dnia 31 sierpnia 2021 r.
WGOŚ.0003.00052.2021
D2021.08.03035

Pan
Dariusz Grodziński
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Szanowny Panie Radny,

odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  18  sierpnia  2021  r.,  dotyczącą  odbioru
i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  terenu  miasta  Kalisza  informuję,  że  system
gospodarowania  odpadami  funkcjonujący  na  terenie  naszego  miasta  podlega  ciągłej  kontroli
i  zmianom  prowadzącym  do  poszerzenia  świadczonych  usług,  przy  jednoczesnym  utrzymaniu
obecnych  stawek  za  zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Odpowiadając  na  zadane
w interpretacji pytania uprzejmie informuję:

Ad 1
Zostały  zintensyfikowane  działania  mające  na  celu  potwierdzenie  prawidłowości  liczby  osób
zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza.  Polegały
one,  między  innymi,  na  porównywaniu  danych  zgromadzonych  w  odrębnych  ewidencjach
prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kalisza. Na tej podstawie:
- w przypadku stwierdzenia rozbieżności między deklarowaną, a wynikającą z innych ewidencji liczbą
osób,  są  wysyłane  wezwania  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień  lub  skorygowania  deklaracji.  W
stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą wyjaśnień lub deklaracji, przeprowadzane są
postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-  spółdzielniom  i  administratorom  nieruchomości  (np.  KTBS)  przekazywane  są  wykazy  lokali
mieszkalnych w celu wyjaśnienia liczby osób zgłoszonych do w/w opłaty. Zarządcy nieruchomości, na
złożenie wyjaśnień lub skorygowanie odpowiednio deklaracji, mają ustalony termin do 30 września
2021 r.

Ad 2
W roku 2020 uchwałą nr XXIX/433/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. miasto
Kalisz podzielono na sześć sektorów, umożliwiając w ten sposób mniejszym firmom świadczącym
usługi  odbierania  odpadów  komunalnych  uczestnictwo  w  postępowaniach  przetargowych.
W porównaniu z wcześniejszymi postępowaniami o udzielenie postępowania przetargowego zmianie
uległy warunki udziału w postępowaniu, między innymi:
-  dopuszczono  pojazdy  spełniające  Euro  5,  zrezygnowano  z  kryterium  oceny  ofert,  w  których
wymagano od wykonawcy Euro 6,
- jako kryterium oceny ofert przyjęto jedynie cenę za odbiór i transport 1 MG odpadów komunalnych,
- wykonawca zwolniony został także z obowiązku zatrudnienia osób bezrobotnych, o których mowa w
przepisach o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy,
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/…/

Krystian Kinastowski

-  warunek  wykonania  należytego  wykonania  usługi  (doświadczenie  zawodowe)  polegające  na
odbieraniu  i  transporcie  lub  odbieraniu  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  został
zmniejszony w poszczególnych częściach zamówienia.
Zaznaczyć należy, że Miasto Kalisz w postępowaniu zmniejszyło warunki udziału, natomiast - w celu
uszczelnienia  systemu  gospodarki  odpadami  w  mieście  -  wprowadziło  nowe  wymagania,  co  do
realizacji usługi m. in. montaż transporterów RFID na pojemnikach, obowiązek ważenia pojemników
bezpośrednio przy odbiorze.
W ostatnim postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na lata 2022-2024 wpłynęły 3 oferty –
wcześniej w postępowaniu uczestniczyły tylko dwie firmy. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Ad 3
Informuję,  że  w oparciu o  sprawozdanie  z  wykonania  dochodów w klasyfikacji  budżetowej  900-
90002-0490 wpływy z  tytułu gromadzenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi przy
planowanych dochodach w wysokości 30 000 000,00 PLN, wykonane zostały na dzień 30.06.2021 r.
na poziomie 15 094 241,72 PLN (to jest 50,20 %), a na dzień 31.07.2021 r. na poziomie 17 444 957,09
PLN  (to  jest  58,15  %).  Zobowiązania   wynikające  z  realizacji  umów  związanych  z  odbiorem,
transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych realizowane są na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
      




