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Radny Miasta Kalisza
   

   

W odpowiedzi  na interpelację  Pana Radnego z dnia 27 lutego 2019 roku,  w sprawie
ustawienia koszy na śmieci na ulicach kaliskich osiedli  domków jednorodzinnych, informuję,
iż wielkość  i  skala  miasta,  a  co  za  tym  idzie  ilość  kilometrów  dróg,  szczególnie  tych
osiedlowych,  jest  tak  duża,  że  kwestia  dotycząca  wyposażenia  Miasta  w  kosze  na  śmieci,
moim zdaniem musi  być  dostosowana do rzeczywistych potrzeb  mieszkańców, biorąc  jednak
pod uwagę  również  uwarunkowania  ekonomiczne  Miasta.  Oczywistym  jest,  iż  najlepiej
byłoby aby każda ulica wyposażona była w stosowną liczbę koszy na śmieci.  Nie na każdej
jednak  ulicy  odbywa  się  stały,  wzmożony  ruch  mieszkańców.  Wielu  z  nas  podróżuje
własnymi pojazdami do pracy, na zakupy czy też w innym celu w kierunku centrum Kalisza,
a co za tym idzie nie korzysta stale z ciągów komunikacji pieszej. Ustawienie zatem wszędzie
- jak i wielu - koszy na śmieci na mało uczęszczanych przez pieszych ulicach naszego miasta,
wydaje  się  być  wydatkiem  nieracjonalnym  z  punktu  widzenia  racjonalnego  gospodarowania
środkami publicznymi. 

Osiedla  mieszkaniowe  mają  swoją  specyfikę.  Zazwyczaj  sąsiedzi  znają  się  dobrze  i  samo
współżycie  obok  siebie  powoduje,  iż  zwracamy  dużo  większą  uwagę  na  przestrzeń  wokół
własnego  domu,  uznając  ją  za  swoją.  Tak  się  nie  dzieje  w  Śródmieściu  Kalisza,  gdzie
przestrzeń publiczna  jest  nasza  wspólna,  wszystkich  nas,  mieszkańców Kalisza,  a  co  za  tym
idzie nie  czujemy  się  za  nią  tak  osobiście  odpowiedzialni,  jak  na  terenach  osiedli
mieszkaniowych.  Z uwagi  na powyższe  ilość  koszy na śmieci,  z  założenia,  jest  mniejsza  na
terenach osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych, niż w innych rejonach naszego miasta.

Odnosząc  się  do  szczegółów  zadanych  pytań  informuję,  iż  na  terenie  miasta  Kalisza
ustawionych jest  769  koszy  ulicznych.  Opróżniane  są  one  zgodnie  z  harmonogramem,
a  częstotliwość wywozu dostosowana jest  do ilości  gromadzonych w nich  odpadów.  Istnieje
oczywiście  możliwość  ustawienia  dodatkowych koszy,  w nowych lokalizacjach,  co  zwiększy
koszty  usługi,  jaką  jest  opróżnianie  przez  wyłonionego  Wykonawcę  koszy  na  śmieci.
Informuję, iż  Urząd  zawsze  pozytywnie  reaguje  na  każdą  uzasadnioną  prośbę  dotyczącą
ustawienia  nowych  koszy  na  śmieci.  Każdego  roku,  na  wniosek  mieszkańców,  ustawiane  są
dodatkowe kosze we wskazanych przez nich lokalizacjach.  Koszt jednorazowego opróżnienia
kosza  wynosi  obecnie  6,79  zł,  a  wartość  rocznej  umowy na  ustawienie  i  opróżnianie  koszy
w  2019r.  wynosi  630.116,85  zł,  biorąc  pod  uwagę  oczywiście  zamówioną  w  postępowaniu
przetargowym, ilość koszy.



Informuję  ponadto,  iż  kwestie  sytuowania  koszy  na  śmieci  są  ściśle  określone  przez  Radę
Miejską  Kalisza.  Zgodnie  z  §  12  ust.  1  i  2  Uchwały  Nr  XXIII/291/2016  Rady  Miejskiej
Kalisza z dnia  19  maja  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości
i  porządku  na  terenie  Kalisza  „Na  drogach  publicznych  i  w  miejscach  publicznych  odpady
gromadzi  się  w koszach ulicznych,  kosze uliczne o minimalnej  pojemności  35 l  powinny być
ustawione  w  taki  sposób,  aby  były  ogólnodostępne,  przede  wszystkim  w  pasach  dróg
publicznych o  nasilonym  ruchu  pieszych,  na  przystankach  komunikacji  zbiorowej,
w parkach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego”. 

W  myśl  ww.  zasady  na  osiedlach  domków  jednorodzinnych  są  ustawione  kosze  uliczne,
oczywiście  w  mniejszej  liczbie  niż  w  ścisłym  centrum  miasta  czy  na  terenach  zielonych.
Wynika to,  jak  to  już  wcześniej  wspomniałem,  z  mniejszego natężenia  ruchu  pieszych,  a  co
za tym idzie - mniejszego zapotrzebowania. 

Informuję również, że w ciągu ulicy Warszawskiej na odcinku od Schroniska dla bezdomnych
zwierząt  do ul.  Łódzkiej  ustawiono w 2018 r.  dodatkowo 4 kosze uliczne,  mając na uwadze
głównie  spacerowiczów  wyprowadzających  psy  na  zewnątrz  Schroniska.  Kosze  nie  są  zaś
stawiane  na  terenach  ogrodów  działkowych.  Na  tych  terenach  za  utrzymanie  czystości
i  porządku,  w  tym  zapewnienie  odpowiedniej  do  potrzeb  liczby  pojemników  na  odpady,
odpowiedzialni są zarządcy tych ogrodów.
 

Dziękuję  Panu  Radnemu  za  zainteresowanie  powyższą  sprawą.  Mam  nadzieję,  iż
przekazana  przeze  mnie  informacja  wyczerpuje  zgłoszony temat  i  odpowiada na  postawione
przez Pana Radnego pytania, w sposób wyczerpujący.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza




