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Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację z dnia 28.10.2021 r. poniżej przedstawiam stosowną informację
na powyższy temat. 

Podrzucanie odpadów niebezpiecznych w ciągu roku na terenie miasta ma charakter
sporadyczny, jedynie w ostatnim przypadku zjawisko to się nasiliło jednocześnie w wielu
punktach miasta. Rozpoczęto procedurę usunięcia ww. odpadów.

W związku z obserwowanym procederem powstawania „dzikich wysypisk” w różnych
częściach  miasta  Kalisza,  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska
wystosowuje  do  Straży  Miejskiej  Kalisza  pisma z  prośbą  o  czasowe  zamontowanie
przenośnej  kamery z  opcją  rejestrowania  obrazu także  w nocy w celu  ustalenia  sprawcy.
Nadmienić należy, że rodzaj odpadów podrzucanych w ujawnianych miejscach wskazuje na
pochodzenie ich z prowadzonych działalności gospodarczych.  Nielegalne dzikie wysypiska
odpadów komunalnych są na bieżąco likwidowane.

W bieżącym roku fotopułapki montowane były na prośbę WGOŚ m.in. przy zbiegu ulic
Sulisławickiej  ze Słowiańską,  ulicy Podmiejskiej  oraz  zbiegu  ulic Skarszewskiej
i Botanicznej.

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi pozwala mieszkańcom miasta
Kalisza  bezproblemowo pozbyć  się  odpadów pochodzących  z  gospodarstw domowych  w
ramach wnoszonej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto selektywnie
zebrane odpady komunalne, które nie zostały ujęte w harmonogramie odbioru (opony, gruz,
stare meble, itp.) można legalnie i bez dodatkowych opłat dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 6. 

z wyrazami szacunku

                                                



Kalisz, 28.10.2021 roku
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Krystian Kinastowski
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie monitoringu/ foto
pułapek, w miejscach gdzie najczęściej dochodzi do prób tworzenia nielegalnych wysypisk
śmieci.

W  związku  z  powtarzającymi  się  sytuacjami  pozostawiania  na  terenie  miasta  odpadów
budowlanych,  komunikacyjnych  ,  a  nawet  niebezpiecznych  chemikaliów.  Proszę  o
uaktualnienie mapy takich miejsc i przygotowanie tam foto-pułapek. Zdaję sobie sprawę, że
taki  projekt  przepadł  niestety  w  głosowaniu  funduszu  obywatelskiego.  Myślę  jednak,  że
sprawa jest na tyle poważna i należy na ten cel przeznaczyć fundusze z innych  źródeł. Tym
bardziej,  że okres  zimowy sprzyja  powstawaniu nielegalnych wysypisk  śmieci  i  na wiosnę
możemy sobie już z tym problemem nie poradzić. Tego typu punkty występują obecnie m.in.
na kaliskim osiedlu Dobrzec i Sulisławice.

Z wyrazami szacunku

Marcin Małecki  
Radny Rady Miasta Kalisza




