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W  odpowiedzi  na  Pani  interpelację  z  dnia  27.02.2020  r.  w  sprawie  wycieku  ścieków
z  kolektora  kanalizacji  domków  szeregowych  położonych  w  Kaliszu  przy  ulicy  Kulisiewicza
i  powstających  w  związku  z  tym zanieczyszczeniem tzw.  „Parku  nad  Krępicą”  i  samej  Krępicy,
uprzejmie informuję:

• Sprawę  nieprawidłowości  występujących  w  związku  z  wybudowaniem  kanalizacji  sanitarnej
zlokalizowanej  na  terenach  zielonych  przy  zabudowie  szeregowej  ulicy  Kulisiewicza  bada
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza. Prowadzone jest postępowanie
administracyjne w sprawie odstępstw od sposobu wykonania sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej
na terenach zielonych przylegających do cieku wodnego Krępica, a obsługującej osiedle domów
szeregowych zlokalizowanych przy ulicy Kulisiewicza w Kaliszu. 

• Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadza okresowe oględziny ww.
kolektora  sanitarnego.  W  wyniku  podjętych  działań  kontrolnych  wspólnie  ze  Strażą  Miejską
Kalisza  oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z o.o.  w Kaliszu,  w kolektorze
kanalizacji sanitarnej stwierdzono zator spowodowany prawdopodobnie przez odpady wrzucane do
kanalizacji.  W  związku  z  powyższym  w  lutym  br.  do  wszystkich  mieszkańców  domów
jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wysłane zostało
pismo  informujące  o  konieczności  pilnego  przedstawienia  planu  konkretnych  działań,  których
celem będzie zaprzestanie wycieku ścieków  na tereny zielone przy cieku Krępica. 

• Kwestia omawianych ścieków bytowych nie jest uwzględniona w projekcie dotyczącym regulacji
Krepicy,  ponieważ  zadanie  pod  nazwą  „Wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji
projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny” w swym
zakresie – oprócz przebudów dotyczących ewentualnych kolizji - nie dotyczy żadnej przebudowy
kanalizacji  sanitarnej,  w  tym  również  przebudowy,  która  miałaby  na  celu  usunięcie
nieprawidłowości  związanych  z  kanalizacją  sanitarną  domów  jednorodzinnych  w  zabudowie
szeregowej przy ulicy Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.
Regulacja cieku Krępica obejmuje kompleksową regulację cieku poprzez kształtowanie przekroju
podłużnego  i  poprzecznego  oraz  układu  poziomego  koryta  wraz  z  budowlami  oraz  budowę
suchych polderów do chwilowego gromadzenia wód opadowych lub roztopowych 




