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Szanowna Pani Radna,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  9  listopada  2021  roku w  sprawie  odbioru
odpadów wielkogabarytowych  w  Kaliszu  informuję,  że  dotychczasowy  wykonawca
wyczerpał umowę na odbiór odpadów, która opiewała na kwotę 729 993,60 zł brutto.

W  związku  z  powyższym,  Miasto  postanowiło  realizować  te  zadania  w  trybie
zamówienia z wolnej  ręki,  które  to  rozwiązanie  zostało  zakwestionowane  przez
poprzedniego Wykonawcę - POM EKO Sp. z o.o. 

O tym fakcie zostali również poinformowani, 5 listopada 2021 roku, przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych  oraz  zarządcy  nieruchomości.  Zaproponowane  rozwiązanie,  czyli
odbiór odpadów  wielkogabarytowych  w  sposób  interwencyjny  -  do  czasu
rozstrzygnięcia odwołania - spotkało się z ich akceptacją. 

W dniu  22  listopada  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ogłosiła  wyrok,  w  którym  nie  podzieliła
stanowiska odwołujących, a tym samym przyznała rację Miastu Kalisz. 

W najbliższym  czasie  ponownie  zostaną  przedstawione  harmonogramy  odbioru
odpadów wynikające z umowy zawartej z PWIK Sp. z o. o.

                                                                      Z poważaniem
                                                                                                 



Kalisz,  9.11.2021 roku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

 

  

 Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w związaną z kwestią odbioru 

śmieci gabarytowych z terenu osiedli mieszkaniowych na terenie Miasta.  

W dniu wczorajszym otrzymałam informacje od mieszkańców, iż odbiory gabarytów na ich 

osiedlach nie następują zgodnie z przekazanym im wcześniej harmonogramem, z uwagi na to, 

że Miasto nie ma od miesiąca listopada zawartej umowy na odbiór gabarytów z żadną firmą 

oczyszczania miasta.  

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o informacje, jakie działania zostały podjęte w celu 

wznowienia odbioru gabarytów przez poszczególne firmy oczyszczania miasta z 

nieruchomości wielolokalowych ? Czy zapewniony będzie odbiór gabarytów do czasu 

zawarcia w tym przedmiocie nowych umów, jeśli tak to w jakim zakresie i zgodnie z jakim 

harmonogramem? 

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


