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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie
dofinansowania dla tzw. „łapaczy deszczu”, czyli mieszkańców Kalisza, którzy chcą w swoich
domach  jednorodzinnych,  czy  też  ogródkach  działkowych  położonych  na  terenie  miasta,
magazynować i wykorzystywać wody opadowe, uprzejmie informuję, że podzielam w pełni
Pana troskę o właściwie działającą gospodarkę wodną na terenie naszego miasta.

Zmiany  klimatu  coraz  silniej  oddziałują  na  jakość  życia  w  mieście.  Wahania
temperatur,  tworzenie  się  wysp  ciepła,  intensywne  opady  deszczu  i  związane  z  nimi
miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich
miejscowości, również dla Kalisza.

Zwiększenie  retencji  krajobrazowej  w  mieście  oraz  lepsze  wykorzystanie  wód
opadowych  stało  się  nieodzowne  dla  adaptacji  do  zachodzących  zmian  klimatycznych.
Dlatego  też  pojawiły  się  pierwsze  programy  dotowania  małej  retencji,  zachęcające
mieszkańców  oraz  przedsiębiorców  czy  wspólnoty  mieszkaniowe  do  inwestowania  w  te
rozwiązania.

Miasto Kalisz zamierza ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie na przedsięwzięcie
związane  z  retencją.  Obecnie  trwają  prace  nad  opracowaniem  koncepcji,  która  będzie
podstawą złożenia wniosku. Po uzyskaniu dofinansowania Miasto Kalisz zabezpieczy środki
w  budżecie  oraz  uruchomi  program  dla  mieszkańców.  Planuję  promować  powstawanie
ogrodów deszczowych, muld i studni chłonnych, podziemnych jak i naziemnych zbiorników
na wodę opadową z dachu.

Jednocześnie  pragnę  poinformować,  że  jednym  ze  skutecznych  i  przyjaznych  dla
środowiska sposobów na zagospodarowanie wód opadowych jest wysiewanie łąk kwietnych,
które  mają  zdolność  retencji,  dzięki  czemu  nie  wymagają  dodatkowego  nawadniania.
W bieżącym roku powstały w mieście dwie takie łąki  kwietne, a już niedługo ruszy nowy
program dla mieszkańców „Kalisz (za)kwitnie”, którego celem będzie założenie przyulicznej
łąki  kwietnej przylegającej do posesji.  Uczestnicy programu otrzymają materiał  siewny od
miasta,  a  ze  swojej  strony  zobowiążą  się  do  prawidłowej  pielęgnacji  przyulicznej  łąki
kwietnej.

Ponadto kończą się prace nad regulaminem edycji  budżetu obywatelskiego Miasta
Kalisza.  Zaproponowałem,  żeby  wyodrębnić  pulę  na  zadania  zielone,  proekologiczne.  Jej
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wysokość  to  30%  środków  finansowych  przeznaczonych  na  zadania  o  charakterze
ogólnomiejskim i 50% pieniędzy na zadania lokalne.

Informuję  również,  że  opracowanie  programu zagospodarowania  wód opadowych
dla  miasta  Kalisza  zostało  przekazane  do  realizacji  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
i Kanalizacji  Sp.  z  o.o.  W ramach tego zadania,  w pierwszej  kolejności  należy opracować
modelowanie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych kanalizacji deszczowej dla
miasta Kalisza, co jest czynione obecnie przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Zwracam uwagę również, że w planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do
roku 2030 są opracowane działania, które będą systematycznie wdrażane. Polegały będą one
na  zwiększeniu  retencji  korytowej  rzek  i  cieków  (małe  zbiorniki  retencyjne,  poldery),
wprowadzaniu  rozwiązań  technicznych  służących  opóźnieniu  odpływu  wód  opadowych
i celowym zatrzymaniu wód w miejscu opadu oraz realizacji inwestycji z zakresu zabezpieczeń
przeciwpowodziowych. 

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie się powyższą sprawą.
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie dofinasowania dla
tzw.  „łapaczy  deszczu”,  czyli  mieszkańców  Kalisza,  którzy  chcą  w  swoich  domach
jednorodzinnych,  czy  też  ogródkach  działkowych  położonych  na  terenie  miasta,
magazynować i wykorzystywać wody opadowe.

Wiem,  że  miasto  planuje  m.in.  budowę  czterech  nowych  zbiorników  retencyjnych,
planowane  jest  wysianie  łąk  kwietnych,  które  mają  naturalną  zdolność  retencji  wody.
Chciałem  jednak  dopytać,  czy  miejski  program  zagospodarowania  wód  opadowych
przewiduje jakieś konkretne zachęty finansowe dla mieszkańców, którzy indywidualnie, na
swoich posesjach chcą włączyć się w proces oszczędzania wody w Kaliszu. Dodam tylko, że
np.  mniejszy  od  nas  Ostrów  Wlkp.  uruchomił  właśnie  program  takich  zachęt  dla
indywidualnych  „łapaczy deszczu” i przeznaczył na ten cel już w pierwszej części miejskiego
programu zachęt, kwotę 70 tys. zł.

 Proszę  o  informację,  czy  Miasto  Kalisz  planuje  podobny  program  takiej  bezpośredniej
aktywizacji mieszkańców.
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