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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny, 

w  odpowiedzi  na  interpelację  w  sprawie  limitów  odbierania  odpadów  komunalnych
informuję, że zasady systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza
regulują  w  szczególności:  ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz
właściwe uchwały Rady Miasta Kalisza.

Odnosząc się do opisanej przez Pana Radnego sytuacji, informuję, że podmiot odbierający
odpady  komunalne  ma  obowiązek  odebrać  dodatkowe  odpady,  które  nie  mieszczą  się  w
pojemniku, jeśli jest to sytuacja jednorazowa. Jeżeli wystawianie dodatkowego worka będzie
się powtarzało, wykonawca zgłosi ten fakt do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska wraz z dokumentacją fotograficzną.  W incydentalnych przypadkach, w związku
z  brakiem  segregacji  potwierdzonym  przez  odbierających  odpady  wymiar  opłaty  zostaje
podwyższony. 

Minimalna objętość wszystkich pojemników dla danej nieruchomości jest dostosowana do
średniej  ilości  wszystkich  odpadów wytworzonych  w ciągu tygodnia  i  w przeliczeniu  na
jednego mieszkańca  wynosi  36 litrów,  co wynika z  Uchwały  nr  XXXVII/547/2021 Rady
Miasta  Kalisza  z  dnia  26  marca  2021  r.  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania
czystości na terenie miasta Kalisza.

Ponadto,  jak wskazuje Uchwała XVII/301/2019 Rady Miasta  Kalisza  z  dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  na terenie  miasta  Kalisza
i zagospodarowania tych odpadów, pojemność udostępnionych pojemników odpowiada licz-
bie osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości.

Gdy właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta, że przysługujący im pojemnik na
odpady  zmieszane  jest  niewystarczający,  pracownicy  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i  Ochrony  Środowiska,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  mieszkańcem,  ewentualnie  z
podmiotem  odbierającym  odpady,  w  dniu  wywozu  odpadów  przeprowadzają  instruktaż
poprawnej  segregacji  oraz  przekazują  materiały  edukacyjne.  Nadwyżka  odpadów
zmieszanych często podlega segregacji, dzięki czemu zgłaszany problem jest rozwiązany na
miejscu.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W szczególnych przypadkach związanych ze zwiększeniem ilości odpadów higienicznych,
np. gdy  urodzi  się dziecko  lub  nieruchomość  zamieszkuje  osoba chora  lub  starsza,
wymagająca całodobowej  opieki,  wówczas,  po  złożeniu  stosownego  oświadczenia  w
Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  można  otrzymać  większy
pojemnik. 

Należy  podkreślić,  że  prawidłowa  i  rzetelna  segregacja  odpadów  powstających  w
gospodarstwie domowym nie powinna powodować u mieszkańców nadwyżek zmieszanych
odpadów komunalnych.

Z poważaniem

                                                                             



Kalisz, dn. 23 lutego 2023 r. 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja w sprawie limitów odbierania odpadów komunalnych. 
 

 
 
Na jednej z zeszłorocznych komisji merytorycznych odbyłem dość jałową dyskusję z naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, odnośnie odmowy odbioru przez firmy 
wywozowe w Kaliszu zmieszanych odpadów, ponad limit kubła dostarczonego domostwom 
jednorodzinnym. 
 
Przypomnę, że gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania wszystkich odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w wyniku Pana 
działań wymieniono pojemniki na odpady zmieszane na nowe, znacznie mniejsze od poprzednich. 
` 
Osobiście miałem sytuację, że przez dłuższy wyjazd urlopowy, nie wystawiłem raz kubła z 
odpadami zmieszanymi w jednym terminie, a później w wyniku kumulacji dołożyłem obok kubła 
dodatkowy jeden worek frakcji zmieszanej. Odmówiono zabrania tego worka, argumentując że 
prezydent z naczelnikiem tego zabraniają, a kamery na samochodzie wszystko rejestrują i są 
potem konsekwencje finansowe. To absurd w świetle obowiązujących regulacji ustawowych. 
 
Znam też przypadek mieszkańca, który usilnie koresponduje z wydziałem, pierw prosząc, a teraz 
już żądając, przywrócenia poprzedniej pojemności pojemnika na frakcję zmieszaną, bo obecna nie 
odpowiada jego sytuacji życiowej. 
 
Oczekuję od Pana zwiększania do poprzedniej pojemności kubłów na odpady zmieszane, gdy 
mieszkańcy o to występują oraz odbierania dodatkowych worków z odpadami, jeżeli taka 
konieczność wystąpi. 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 


