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Pan
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisz

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 12 października 2020r., dotyczącą
kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Żołnierskiej, uprzejmie informuję, że:

Ad.1. Za stan majątkowy oraz techniczny kanalizacji sanitarnej jak i ogólnospławnej w pełni
odpowiada Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Miasto
Kalisz corocznie, w ramach zawieranej umowy na  utrzymanie kanalizacji deszczowej
na  terenie  miasta,  zleca  spółce  m.in.  prowadzenie  eksploatacji  sieci  i  urządzeń
kanalizacji  deszczowej,  mechaniczne  lub  ręczne  czyszczenie  kanałów  deszczowych
i  wpustów  ulicznych,  zapewnienie  nadzoru  nad  sprawnym  funkcjonowaniem  sieci
i urządzeń kanalizacji deszczowej, a także wykonywanie napraw bieżących kanalizacji
deszczowej.

Ad.2. Wszystkie  trzy  systemy  kanalizacji  są  systematycznie  poddawane  przeglądom
i  ocenie  sprawności  technicznej.  Dodatkowo,  zgodnie  z  zapisami  zawartej  umowy
pomiędzy PWiK Sp. z o.o. a Miastem Kalisz, raz na kwartał sporządzany jest raport
o  stanie  kanalizacji  deszczowej,  w  którym  wyszczególniane  są  informacje
o  wyczyszczonych  odcinkach  kanalizacji  w  poszczególnych  ulicach  wraz
z określeniem ich długości.

Ad.3. Przedsiębiorstwo  nie  ma  obowiązku  opracowywania  harmonogramu  przeglądów.
Z informacji uzyskanej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., na
ul. Żołnierskiej  ostatni  przegląd  stanu  technicznego  kanału  deszczowego
przeprowadzony był w dniu 16.10.2020 roku.

Ad.4. Problem niedostatecznego odbioru systemu odwodnienia ulicy Żołnierskiej jest złożony
i dotyczy bezpośrednio dwóch aspektów:
1) występujących, ostatnio coraz częściej, bardzo intensywnych ponadnormatywnych,

wręcz nawalnych opadów deszczu w Kaliszu jak i na terenie całej Polski.
2) zbyt małej przepustowośći kolektora - odbiornika wód opadowych i roztopowych,

jak  również  braku  zbiornika  retencyjnego  na  istniejącym  odbiorniku,
zlokalizowanym  wzdłuż  ul.  Żelaznej,  który  mógłby  odbierać  większość  wód
opadowych z terenu Majkowa, części Chmielnika, jak i samej ul. Stawiszyńskiej. 

Po ustaniu opadów deszczy lub ich zdecydowanym zmniejszeniu, wszystkie wpusty deszczowe
są opróżniane, kanał jest czysty i niezaniesiony osadami.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Ad. 5. Podczas przeprowadzonego w dniu 16.10.2020 r przeglądu technicznego omawianego
odcinka kanalizacji nie stwierdzono jego uszkodzenia, w związku z czym kanalizacja
nie wymaga naprawy.

Dziękuję  Panu  Radnemu  za  zainteresowanie  powyższą  sprawą.  Mam  jednocześnie
nadzieję,  że  przekazane  powyżej  informacje  wystarczająco  wyjaśnią  opisaną  przez  Pana
sytuację.



Kalisz, 12 października 2020 roku

Piotr Mroziński  
Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z § 27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie kanalizacji ściekowej
na ul. Żołnierskiej Kaliszu. 

W  związku z otrzymanym pismem od mieszkańca ulicy Żołnierskiej  w Kaliszu (pismo w załączniku),
proszę o skierowanie sprawy do odpowiednich służb, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawa dotyczy
problemów z odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji ściekowej. Zdaniem mieszkańca w/w ulicy,
kanalizacja ściekowa nie jest utrzymywana w należytej sprawności technicznej (nie jest czyszczona),  co
sprawia, że podczas bardziej obfitych opadów deszczu kanalizacja nie odbiera gromadzącej się w ulicy wody
i zalewa prywatne posesje, czyniąc tym samym zniszczenia w mieniu mieszkańców.  Trochę to wszystko
paradoksalnie   wygląda  w  kontekście   obniżania  się  poziomu  wód  gruntowych  i  starań  wszystkich
samorządów,  aby  gromadzić  tzw.  deszczówkę.  Pretensje  mieszkańca  kierowane  są  do  Przedsiębiorstwa
Wodociągów  i Kanalizacji  w Kaliszu, będącego spółką miasta Kalisza. Z tego, co mi wiadomo, to  PWiK
jest chyba najlepiej prosperującą spółką miasta, więc trudno tutaj doszukiwać się tych zaniedbań z przyczyn
ekonomicznych. Nie wiem też, czy opisany przypadek jest jednostkowy, czy występuje również w innych
obszarach naszego miasta.  Ponieważ nie mam w tej materii wystarczającej wiedzy, aby ustosunkować się do
przedmiotowej sprawy, proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na następujące pytania.

1.  Czy  utrzymanie  w  sprawności  technicznej  kanalizacji  ściekowej  na  terenie  miasta  należy  do
PWiK w Kaliszu?

2. Czy wykonywane są systematyczne przeglądy techniczne kanalizacji  ściekowej na terenie całego
miasta przez PWiK?

3. Czy istnieje zatwierdzony i wdrożony harmonogram takich przeglądów?

4. Czy opisany tutaj problem z kanalizacją przy ulicy Żołnierskiej wynika z jej uszkodzenia na tym
odcinku?

5.  Jeśli  kanalizacja  ściekowa  jest  na  tym odcinku  uszkodzona,  to  w  jakim terminie  może  zostać
naprawiona?

                             Z wyrazami szacunku

Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza



---------- Forwarded message ---------
Od: b.przybylski@wp.pl <b.przybylski@wp.pl>
Date: pon., 5 paź 2020, 20:22
Subject: Niedrożna kanalizacja deszczowa 
To: dzialsieci <dzialsieci@wodociagi-kalisz.pl>, piotr mrozinski66 <piotr.mrozinski66@gma-
il.com>

Dz. dobry
Po raz kolejny zgłaszam niedrożność kanalizacji deszczowej w ul. Żołnierskiej w Kaliszu.
Podczas dzisiejszych opadów , a nie były one optymalne do bywających w okresie letnim ponownie
wody deszczowe zrobiły sobie z ulicy wielka rzeka i przedostawały się na posesje, zalewając pry-
watny majątek mieszkańców dzielnicy Majków. Mając na uwadze wzajemny szacunek do miesz-
kańców miasta Kalisza, Państwo jako firma utrzymująca stałą konserwacje urządzeń kanalizacyj-
nych zobligowani jesteście do reagowania na zgłoszenia mieszkańców ale i do stałego utrzymywa-
nia drożności wszystkich urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem 
Miasta Kalisza, za które corocznie pobierają Państwo stosowne a i niemałe pieniądze. Poniższego 
emalia chce skierować do Pana Radnego Miasta Kalisza p. Piotra Mrozińskiego reprezentującego 
okręg dzielnicy Majków w celu podjęcia stosownych kroków poprzez interpelacje i zobligowania 
Państwa do rzetelnej konserwacji urządzeń kanalizacyjnych co spowoduje, że nasze posesję okreso-
wo nie będą zalewane przez wody opadowe.
Z wyrazami wzajemnego szacunku i zrozumienia powagi sprawy Bogdan Przybylski.
W załączeniu przesyłam zdjęcia już po opadzie deszczu z nieodbierającymi studzienkami deszczo-
wymi.
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