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 Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 18.11.2019 r. w sprawie wykorzystania koszy miejskich jako 

elementu estetycznego i identyfikacyjnego w reprezentatywnych dzielnicach Katowic oraz w ślad za pismem 

tut. Urzędu z dnia 28.11.2019 r. uprzejmie informuję, iż w mojej ocenie aktualnie stosowane na terenie 

miasta kosze są odpowiednie z punktu widzenia zarówno użytkownika jak i eksploatatora – firmy, która na 

zlecenie Miasta Katowice zobowiązana jest do ich opróżniania, mycia i dezynfekcji, bieżącej naprawy i 

konserwacji, wymiany naturalnie zużytych koszy na nowe oraz uzupełniania w przypadku ich kradzieży lub 

dewastacji. 

 Stosowane kosze plastikowe na słupku betonowym są stosunkowo lekkie, niezwiązane na stałe z 

gruntem, co umożliwia ich łatwy transport celem umycia i dezynfekcji lub ewentualnej naprawy. Dodatkowo 

posiadają one daszek, zapobiegający namakaniu śmieci podczas opadów atmosferycznych a także 

powstawaniu nieestetycznych zacieków brudzących nawierzchnię. Ponadto komora wrzutowa uniemożliwia 

deponowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, redukując w ten sposób konieczność 

częstego opróżniania koszy. Wkłady nie są wyposażone w worek, natomiast posiadają specjalną blaszkę do 

gaszenia papierosów, co eliminuje ryzyko podpalenia śmieci przez niedopałki. Śmieci umieszczone w koszu z 

przykryciem są praktycznie niewidoczne, co wpływa na ich większą estetykę w porównaniu do koszy 

stosowanych np. w Krakowie. 

 Jednocześnie informuję, że na terenie miasta Katowice funkcjonują również ozdobne kosze, np. na ul. 

3-go Maja, łączniku ulicy Skargi z ulicą Mickiewicza, na Placu Kwiatowym, na Rynku czy też centrum 

przesiadkowym Ligota. Ozdobne kosze są również przewidziane w projektach przebudowy ul. Dworcowej oraz 

realizowanych aktualnie centrach przesiadkowych na Zawodziu i ul. Sądowej. 

 Odnosząc się do kwestii identyfikacji koszy – zarówno na odpady zmieszane jak i na psie odchody – są 

one oznaczone właściwą naklejką, informującą o przeznaczeniu tegoż mebla miejskiego. 

 Oznaczenie logiem miasta, tak jak ma to miejsce m.in. w Krakowie, stosowane jest celem identyfikacji 

kosza w przypadku jego kradzieży. Znane bowiem są przypadki hurtowej kradzieży koszy jak i innych 

elementów małej architektury, które wykorzystywane były później w innych miastach. W mieście Katowice 

nie stosuje się oznaczenia poprzez umieszczanie na koszach loga miasta, gdyż większość koszy (ok. 3800 sztuk) 

posiada cechy charakterystyczne (kształt, kolor itp.) natomiast kosze ozdobne są na stałe przytwierdzone do 

podłoża.  

        Z poważaniem, 
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