
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dn.08.01.2020
SMK-VI.053.1.2020

Szanowny Pan 
Marcin Małecki
Radny Rady Miasta Kalisza 

Odpowiadając  na  zapytanie  z  dnia  30  grudnia  2019  roku  w  sprawie  udzielonej  odpowiedzi  na
interpelację dotyczącą skuteczności Straży Miejskiej Kalisza w realizowanych interwencjach obejmujących
zgłoszenia  w  stosunku  do  mieszkańców  nieprzestrzegających  przepisów  dotyczących  termicznego
przekształcania  odpadów  w  przydomowych  kotłach  grzewczych  uprzejmie  informuję,  
iż zobowiązałem podległe mi służby do szczegółowego przeanalizowania przedmiotowej sprawy.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że Straż Miejska Kalisza w pierwszej kolejności stara się
edukować  mieszkańców,  realizując  zajęcia  profilaktyczne,  pogadanki,  kolportując  ulotki  informujące  
o szkodliwości  spalania  odpadów oraz zwierające praktyczne informacje  mówiące o tym jak prawidłowo
rozpalać w piecach i palić węglem. 

Odnosząc się do pytań zawartych w Pana interpelacji informuję że:
1.  We  wskazanym  okresie  czynności  prowadzone  przez  Straż  Miejską  Kalisza  podejmowane  były  na  
podstawie  zgłoszeń  o  nieprawidłowościach  otrzymywanych  telefonicznie,  ustnie,  pisemnie  albo  
w formie elektronicznej.  
2. Liczba zgłoszeń jest większa od ilości przeprowadzonych kontroli między innymi dlatego, że:
-  zgłoszenie  nie  było  precyzyjne  np.  zgłaszający  nie  wskazał  konkretnej  posesji  tylko  np.  ulicę,  
a w trakcie realizacji interwencji we wskazanym rejonie nie było przesłanek do przeprowadzenia kontroli.
- zgłoszenie dotyczyło podjęcia czynności na terenie posesji, której właściciel w ostatnim okresie czasu był
wielokrotnie sprawdzany a wyniki kontroli były negatywne.    
- zgłoszenie dotyczyło posesji zlokalizowanej poza terenem miasta Kalisza.
3.  Sposób  zakończenia  przeprowadzonej  kontroli  w  przypadku  ujawnienia  wykroczenia  jest  zależny  od
strażnika podejmującego interwencję. Strażnik na miejscu podejmuje decyzję co do sankcji i może zastosować
art. 41 kodeksu wykroczeń, nałożyć grzywnę w postępowaniu mandatowym lub skierować wniosek o ukaranie
do Sądu Rejonowego.  
4.  Pobranie  próbek  popiołu  i  przesłanie  ich  do  badań  jest  konieczne  i  uzasadnione  
w  szczególności,  gdy  istnieje  podejrzenie,  że  podmiot  kontrolowany  przekształca  termicznie  odpady  
i kwestionuje wyniki przeprowadzonej kontroli, jednakże podczas przeprowadzanych kontroli nie odnotowano
takich  przypadków  a  ujawnione  przypadki  spalania  odpadów  rozliczono  stosując  odpowiednie  środki
przewidziane w kodeksie wykroczeń.    
5. Koszt zbadania jednej próbki wynosi 553 zł.  
6. Wpływy z mandatów karnych stanowią przychód gminy (paragraf 05 70).

   




