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Pani 
Barbara Oliwiecka
Radna Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  27.03.2019r.  dotyczącą
zadymiania  i  zanieczyszczania  powietrza  w  Kaliszu  na  osiedlu  Zagorzynek,
powodowanego przez właściciela sklepu mieszczącego się w Kaliszu przy ul. Tatrzańskiej
35, uprzejmie informuję, iż w ostatnich trzech latach (2017-2019) wielokrotnie zgłaszano
do Straży Miejskiej Kalisza nieprawidłowości dotyczące  zadymienia i zanieczyszczenia
powietrza  powodowanego  przez  sklep  położony  w  Kaliszu  przy  ul.  Tatrzańskiej  35.
Zgłoszenia te wpływały w okresie grzewczym.

W związku ze zgłoszeniami od mieszkańców osiedla Zagorzynek, Straż Miejska Kalisza
w latach 2017-2019 zrealizowała 9 kontroli sklepu położonego przy ul. Tatrzańskiej 35.
Każdorazowo kontrolą objęto kotłownie i palenisko oraz paliwo przeznaczone do spalania
w piecu c.o. W przypadku kontroli kotłowni stwierdzono, że w pomieszczeniu znajdował
się właściwy opał, węgiel orzech o niskiej zawartości siarki.

Ostatnie oględziny kotłowni, paleniska oraz dokumentacji posiadanej przez właściciela
sklepu, przeprowadzone były w dniu 27.03.2019r. wspólnie przez Straż Miejską Kalisza
oraz przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta  Kalisza.  Na  podstawie  oględzin  i  otrzymanej  dokumentacji  nie  stwierdzono
niezgodności. W związku z tym nie zostały nałożone żadne mandaty. W aktach sprawy
dostępne są dokumenty potwierdzające powyższe wraz z dokumentacją fotograficzną.   

W  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono  żadnych  uchybień  przy
korzystaniu z instalacji c.o., jak i przy gospodarce odpadami komunalnymi. Właściciel
posiadał  stosowne  dokumenty,  do  spalania  wykorzystywano  paliwo  zgodne  z
obowiązującymi  przepisami,  nie  stwierdzono,  aby  w kotłowni  dochodziło  do  spalania
odpadów.



Co do procedur wskazać należy, że Straż Miejska Kalisza reaguje na każde zgłoszenie
dotyczące  termicznego  przekształcania  odpadów,  poza  spalarniami  (spalanie  odpadów
w  piecach  c.o.,  ogniskach  itp).  Straż  Miejska  Kalisza  zgodnie  z  wypracowanymi
procedurami, realizując kontrole sprawdza zawartość paleniska oraz paliwa w kotłowni.
W  przypadku  stwierdzenia  spalania  odpadów  Straż  Miejska  Kalisza  stosuje  środki
oddziaływania wychowawczego, mandaty karne oraz kieruje wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego, załączając stosowne dowody w sprawie wraz z  dokumentacją  zdjęciową
oraz dokumentacją uzyskaną po analizie zabezpieczonych próbek.

Powyższe informacje przekazuję Pani Radnej na podstawie relacji pracowników
Straży  Miejskiej  Kalisza  i  Urzędu  Miasta  Kalisza  oraz  zgromadzonej  dokumentacji.
Pragnę również zapewnić Panią Radną,  iż podlegli  mi pracownicy oraz sam osobiście
zwracam  szczególną  uwagę  na  tego  rodzaju  nieprawidłowości,  celem  podjęcia
niezwłocznej interwencji, w przypadkach tego wymagających.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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Mateusz Podsadny
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