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Szanowny Pan 

Tadeusz Skarżyński 

Radny Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu 29.10.2020 r.)
w sprawie  opracowania  Planu Adaptacyjnego dla  miasta  Kalisza,  uprzejmie  informuję,  iż
miasto posiada już dokumenty uchwalone przez Radę Miasta Kalisza, które swym zakresem
szeroko  obejmują  problemy  podejmowane  w  Pana  interpelacji,  a  ich  opracowanie  było
współfinansowane ze środków UE. Są to mianowicie: 

1. „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030” ma charakter lokalnego
dokumentu strategicznego wyznaczającego m.in. ramy dla późniejszych przedsięwzięć.
Stanowi  on  kompleksowy  i  uwzględniający  istniejące  już  opracowania  strategiczne
i planistyczne, dokument identyfikujący zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz
dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. W Planie przyjęto cele
i  działania  adaptacyjne  które  maja  służyć  zapewnieniu  wysokiej  jakości  życie
mieszkańców Kalisza,  efektywnemu funkcjonowaniu  gospodarki  w warunkach  zmian
klimatu oraz rozwijaniu zdolności adaptacyjnej miasta. W ramach „Planu adaptacji (...)”
zaplanowano  między  innymi  działania  służące  zabezpieczeniu  mieszkańców  miasta
przed  skutkami  ekstremalnych  zjawisk  związanych  ze  zmianami  klimatu
i uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi. Opracowane zostały cele strategiczne
i działania mające na celu ich realizację, a w nich między innymi działania związane ze
zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza (w szczególności z „niskich emisji” - czyli np.
wymiana  ogrzewania  na  ekologiczne),   modernizacja  i  rozwój  infrastruktury
transportowej,  wzmacnianie systemu przyrodniczego (m.in.  wzbogacanie przyrodnicze
terenów zieleni, ochrona istniejącej zieleni), tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu
mieszkańców  (m.in.  przez  wprowadzanie  błękitno-zielonej  infrastruktury,
termomodernizację budynków), zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacjach
ekstremalnych  zjawisk  hydrologicznych  (ochrona  terenów  istotnych  dla  utrzymania
naturalnej  retencji,  opracowanie  modelu  zagospodarowania  wód  opadowych
i roztopowych, program wsparcia małej retencji). 

Omawiany Plan adaptacji do zmian klimatu umożliwia ubieganie się o środki finansowe
z  funduszy  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  oraz  krajowych  i  regionalnych
programów operacyjnych. 



2. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” którego integralną część stanowi
załącznik  nr  1  „Uzupełnienie  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kalisza
o  elementy  Planu  Zrównoważonej  Mobilności  Miejskiej”  (okresowo  aktualizowany).
PGN jest  dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele  i  kierunki  działań
w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla  Miasta  Kalisza  jest  zintegrowanym planem działań  mającym na  celu  osiągnięcie
standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2025. Zakres tematyczny Planu
odnosi  się  do  działań  zarówno  inwestycyjnych,  jak  i  nieinwestycyjnych  w  sektorze
mieszkalnictwa  indywidualnego,  budownictwa  publicznego,  gospodarki  przestrzennej,
zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego. Zaproponowane
działania  powinny  przynieść  miastu  efekt  ekologiczny  w postaci  ograniczenia  emisji
substancji do powietrza oraz redukcji zużycia energii finalnej koncentrując się na: 

• poprawie  efektywności  energetycznej  przesyłu  ciepła  poprzez  rozbudowę
i modernizację magistralnych sieci ciepłowniczych,

• kompleksowej  termomodernizacji  budynków  zgodnie  z  zakresem  wynikającym
z audytu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną
poprzez ograniczanie strat ciepła,

• likwidacji lokalnych źródeł ciepła, których źródłem energii cieplnej są paliwa stałe,

• optymalnym wykorzystaniu energii cieplnej oraz zwiększeniu zasięgu oddziaływania
sieci  ciepłowniczych poprzez ich rozbudowę i  rozwój,  umożliwiający podłączenie
bezpośrednio nowych odbiorców ciepła, 

• rozbudowę  rozdzielczych  sieci  ciepłowniczych  wraz  z  przyłączami  cieplnymi  na
wybranych osiedlach miasta,

• poprawie  efektywności  energetycznej  poprzez  zmianę  sposobu  zasilania  w  ciepło
polegającą  na  likwidacji  grupowych  węzłów  cieplnych  i  zamianie  ich  na
indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych,

• optymalizacji  sposobu  wykorzystania  ciepła  sieciowego  poprzez  budowę  systemu
zdalnego  monitoringu  oraz  sterowania  pracą  sieci  i  węzłów  cieplnych  wraz  z
rozbudową systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych ciepła,

• zwiększeniu sprawności  wytwarzania ciepła  poprzez przebudowę lokalnego źródła
ciepła na źródło oparte na systemie wysokosprawnej kogeneracji,

• zastosowaniu materiałów, sprzętu i technologii przy rozbudowie oraz budowie sieci
ciepłowniczych zmniejszających straty ciepła na przesyle.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Priorytetowym  celem  niniejszego  dokumentu  jest  ograniczenie  emisji  substancji
zanieczyszczających  powietrze  -  pyłów,  w  tym  pyłu  zawieszonego  PM10,  pyłu
zawieszonego  PM2,5,  jak  również  innych  substancji,  np.  benzo(a)pirenu  oraz  emisji
dwutlenku  węgla,  dwutlenku  siarki  i  tlenków  azotu.  Jednym  z  celów  jest  uzyskanie
poprawy efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza ma także na celu poprawę jakości
powietrza  poprzez  realizację  zadań  i  celów wskazanych  przez  prawo miejscowe oraz
zawartych  w  Programie  ochrony  powietrza.  W  przedmiotowym  dokumencie
przedstawiono również potencjalne źródła finansowania zadań. 

Powyższe dokumenty świadczą o tym, iż stale pracujemy nad działaniami zmierzającymi do
poprawy  jakości  życia  mieszkańców  naszego  miasta,  planujemy  i  realizujemy  zadania
uwzględniające szeroko pojęte działania proekologiczne. 
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Kalisz 27.10.2020 r.

INTERPELACJA

Pan Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

Działania zmierzające do poprawy jakości życia naszej wspólnoty lokalnej, powinny mieć 
zaplanowany charakter. Problem jakości środowiska w którym żyjemy jest częstokroć poruszany w 
trakcie obrad rady Miasta Kalisza i cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców. Warto byłoby jednak aby nasze działania na polu ekologii były zsynchronizowane, w
związku z tym zwracam się do pana Prezydenta z zapytaniem:
- Czy możliwe jest w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych, np. z Banku Ochrony 
Środowiska, opracowanie Planu Adaptacyjnego dla miasta Kalisza, który uwzględniałby szeroko 
pojęte działania proekologiczne, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, elektro 
mobilnością, termomodernizacją, wymianą źródeł ogrzewania, organizacją komunikacji, 
gospodarką zielenią i wodami opadowymi i innymi działaniami podnoszącymi jakość środowiska w
Kaliszu?

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość


