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W odpowiedzi  na  interpelację  Pani  Radnej  z  dnia  26  maja  2020 roku  w sprawie
działań  i  inwestycji  miasta  Kalisza  łagodzących  skutki  suszy,  uprzejmie  informuję,  że
podzielam w pełni Pani troskę o właściwe przeciwdziałania skutkom suszy oraz gospodarkę
wodną na terenie naszego miasta.

Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2020r.
poz.310)  Prawo  wodne  przeciwdziałanie  skutkom  suszy  prowadzi  się  zgodnie  z  planem
przeciwdziałania  skutkom  suszy,  który  zawiera  analizę  możliwości  powiększenia
dyspozycyjnych zasobów wodnych, przebudowę lub budowę urządzeń wodnych oraz zmian
w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.  Na
podstawie  art.  185  ust.1  Prawa  wodnego  projekt  planu  przeciwdziałania  skutkom  suszy
przygotowują Wody Polskie. Wg stanu obecnego plan przeciwdziałania skutkom suszy nie
jest jeszcze przyjęty.

Zagospodarowanie  wód  opadowych  i  roztopowych  spływających  ze  szczelnych
powierzchni   (w  tym z  dachów  budynków)  poprzez  ich  rozprowadzanie  na  powierzchni
biologicznie czynnej,  jest spełnieniem wymogu określonego w  § 12 ust. 1 rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014
roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2014r.  poz.  2129 z  późn.  zm.). Zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  dopuszcza się ujęcie  w
zbiorcze  systemy  kanalizacyjne  nadmiaru  wód  opadowych  i  roztopowych  celem  ich
przetransportowania  poza  teren  naturalnego,  gruntowego  charakteru  ich  odpływu  do
płynących  wód  powierzchniowych  lub  rowów,  tylko  wówczas,  gdy rozważono
i  zastosowano  rozwiązania  minimalizujące  utratę  naturalnej  retencji  lub  spowalniające
odpływ  odprowadzanych  wód  i  przywracające  w  możliwym  zakresie  naturalny,  gruntowy
charakter ich odpływu.

Pragnę  poinformować,  że  zamierzam  ubiegać  się  o  zewnętrzne  środki  na
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 wody opadowe z dachu.

Jednocześnie  pragnę  nadmienić,  że  jednym  ze  skutecznych  i  przyjaznych  dla
środowiska sposobów na zagospodarowanie wód opadowych jest wysiewanie łąk kwietnych,
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Krystian Kinastowski

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.

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 Pani Radnej za zainteresowanie się powyższą sprawą.
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Interpelacja 
w sprawie działań i inwestycji Miasta Kalisza łagodzących skutki suszy 

 

Szanowny panie Prezydencie, 

 

W ciągu ostatnich lat coraz częściej obserwujemy występowanie suszy w Polsce. Dotyka ona 
zarówno terenów wiejskich, jak i miejskich skwerów i zieleńców. Ciągłe zwiększanie zagęszczenia 
zabudowy, czy regulacja stosunków wodnych skutkuje dziś zmaganiem się z wieloma problemami 
takimi jak upały, czy właśnie susze. 

Zatrzymywanie wody, zanim spłynie do rzek, jest obecnie jedyną skuteczną metodą 
przeciwdziałania suszy dla terenów leżących poza dolinami rzek, czyli dla obszaru o wielkości ponad 
90% powierzchni kraju. Powszechna retencja wody poza dolinami rzek poprawia stan całego 
środowiska, łagodzi skutki suszy i fal upałów, dostarcza wodę roślinom, które pochłaniają dwutlenek 
węgla i inne zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększają różnorodność roślin i zwierząt, która jest 
warunkiem odporności środowiska na szkodniki i inne zagrożenia. 

W czerwcu 2020 roku rozpocznie się kolejny (piąty) nabór w Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z budżetem 60 mln zł (źródło: pois.gov.pl). Inwestycje z zakresu 
systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich maja obejmować: systemy 
zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. Tego typu inwestycje mogą przyczynić się do ograniczenia skutków 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększyć odporności na zjawiska takie jak: ulewy, czy powodzie 
błyskawiczne. Składane projekty mają przyczynić się do walki ze skutkami suszy poprzez 
retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresie suszy.   

W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z pytaniami: 

1. Czy Miasto Kalisz rozważa wzięcie udziału w opisanym dofinansowaniu działań łagodzących 

skutki suszy? 

2. Jakie do tej pory Miasto Kalisz poczyniono działania łagodzące skutki upałów i suszy? 

3. Czy Miasto Kalisz planuje uruchomienie programu dofinansowania inwestycji dla 

mieszkańców, spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych, którzy będą chcieli zainstalować 

systemy zatrzymujące i gromadzące wodę opadową na swoich posesjach? 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Karolina Sadowska 

/…/ 

Radna Rady Miasta Kalisza 


