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W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 10.06.2020r.  dotyczącą wyznaczenia
w centrum Miasta Kalisza lokalizacji, pod umieszczenie modelowego „ogrodu deszczowego”
w pojemniku, informuję,  że  przedstawioną przez Państwa propozycję uważam za bardzo
interesującą. Realizacja tego projektu z pewnością spotka się z życzliwym przyjęciem przez
mieszkańców  Kalisza,  jednakże  w  celu  wybrania  najkorzystniejszej  lokalizacji  do
zainstalowania i wyeksponowania  modelowego „ogrodu deszczowego” w pojemniku proszę
o dostarczenie ewentualnej dokumentacji techniczno – ruchowej lub rysunku technicznego.
Z  chwilą  uzyskania  tych  informacji  podejmiemy  działania  mające  na  celu  wyznaczenie
potencjalnej lokalizacji „ogrodu deszczowego”, który będzie doskonale wpisywał się w silnie
zurbanizowane centrum miasta.

Jeszcze raz dziękuję za podjętą przez Państwa inicjatywę w walce ze suszą poprzez
promowanie działań na rzecz malej retencji.
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie wyznaczenia w centrum
Kalisza  lokalizacji,  pod  umieszczenie  modelowego  „ogrodu  deszczowego”  w  pojemniku.
Instalacja pozwoli mieszkańcom naszego miasta, zapoznać się z koncepcją i rozwiązaniami
technicznymi  ogrodu  deszczowego.  Realizacja  w  całości  zostanie  przygotowana  i
zainstalowana w uzgodnionej lokalizacji, bezpłatnie przez jedno z kaliskich przedsiębiorstw z
branży inżynierii środowiska.

         Inicjatywa jest odpowiedzią na szeroko omawiany w naszym kraju program małej
retencji wód opadowych i roztopowych. Rozwiązanie zostanie w całości przygotowane
i  wdrożone  przez  przedsiębiorstwo  z  branży  inżynierii  środowiska,  a  następnie
ofiarowane mieszkańcom Kalisza jako wzorcowa instalacja. W założeniu prezentacja
ma przybliżyć mieszkańcom idea „ogrodu deszczowego” oraz umożliwić pozyskanie
wiedzy niezbędnej do naśladowania we własnym zakresie, a przez to wygenerować
realne korzyści dla środowiska i miasta Kalisza.

Prototypowa instalacja została zaprojektowana tak, by na etapie propagowania idei,
model w sposób minimalny ingerował  w przestrzeń miejską,  a jednocześnie tak by
doskonale  wpisywał  się  w  silnie  zurbanizowane  centrum  miasta.   Zastosowanie
pojemnika pozwala na mobilność ogrodu, a co za tym idzie łatwe dostosowanie do
trudnych  lokalizacji  jak  również  możliwość  przeniesienia  do  innej  lokalizacji.
Proponowane rozwiązanie nie zmienia układu przepływu wód opadowych, a jedynie
wydłuża  drogę  kropli  deszczu  tak  by  przynajmniej  ich  część  zatrzymać  przed
odpływem do sieci kanalizacyjnej i pozwolić wykorzystać je przez rośliny. 

Dla spełnienia funkcji informacyjnej niezbędne jest pozyskanie dla projektu lokalizacji
związanej z ścisłym centrum miasta, a równocześnie dostępnej dla szerokiego grona
mieszkańców tak, by odziaływanie dydaktyczne instalacji miało jak najszerszy zasięg.
Proponowana wielkość ogrodu deszczowego to 2,0 m2. 

          W związku z tym zwracam się z prośbą o rekomendacje lokalizacji oraz wsparcie tego 
projektu, przez udzielenie niezbędnych pozwoleń i zapewnienie patronatu miasta nad 
projektem.

         Firma BUDWIM Kalisz wykonany ogród deszczowy bezpłatnie dostarczy, zamontuje i
przekaże  w  użytkowanie  w  wybranej  lokalizacji.  Mamy  nadzieję,  że  pomysł  się
sprawdzi,  zyska  przychylność  mieszkańców,  a  w  przyszłości  pozwoli  na  realizacje
większego projektu choćby w ramach kaliskiego budżetu obywatelskiego. 
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