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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie możliwości
podłączenia  budynków  zlokalizowanych  w  rejonie  Śródmieścia  do  miejskiego  systemu
ogrzewania,  pragnę  poinformować, iż  Miasto  Kalisz  prowadzi  od  1996 r.  dofinansowanie
zmiany  systemu ogrzewania  z  węglowego  na  ekologiczny (elektryczny,  gazowy,  olejowy,
miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła). 

Warunki  otrzymania  dotacji  są  określone  w  Uchwale  Nr  XXXI/397/2016  Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych  realizowanych  przez
podmioty  niezaliczone  do  sektora  finansów  publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów
publicznych  będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami  prawnymi (Dz.  Urz.  Woj.
Wielkopolskiego z 2018 r.,  poz.  2078). Zapisy ww. uchwały będą obowiązywać do końca
czerwca bieżącego roku. Według obecnego stanu prawnego, istnieje możliwość skorzystania z
dofinansowania  na  zmianę  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na  ekologiczne  –  miejski
system ciepłowniczy (oraz na gazowe, olejowe, pompę ciepła, elektryczne). Wysokość dotacji
wynosi 80% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, liczonych za każde trwale
zlikwidowane  źródło  emisji  opalane  paliwem  stałym.  Ubiegający  się  o  dotację  jest
zobowiązany m.in.  do trwałej  likwidacji  źródeł  emisji  opalanych paliwem stałym, w tym
również kominków oraz zainstalowania na stałe ekologicznych źródeł ogrzewania, złożenia
wniosku o refundację zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne wraz z niezbędnymi
dokumentami.  Aktualne  informacje  na  temat  wysokości  dotacji,  terminów  złożenia
dokumentów,  itp.  dostępne  są  dla  wszystkich  zainteresowanych  mieszkańców  na  stronie
Miasta Kalisza.  

W ramach uchwały  Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r.,
Miasto  Kalisz  prowadzi  na  przestrzeni  wielu  lat  dotację  na  zmianę  systemu ogrzewania,
a zainteresowanie oraz świadomość ekologiczna wśród Mieszkańców Miasta rośnie z roku na
rok.  Na  przestrzeni  ostatnich  czterech  lat,  ilość  składanych  wniosków  do  Wydziału
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska,  ilość  zlikwidowanych  źródeł  ciepła,
opalanych paliwem stałym oraz koszty poniesione przez Miasto były następujące:
2017 rok 
- koszty poniesione na zmianę ogrzewania – 968.400,17 zł, 
- ilość zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe – 331 szt., 
- ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 216 szt., 



2018 rok
- koszty poniesione na zmianę ogrzewania  1.312.689,77 zł,
- ilość zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe – 359 szt.,
- ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 248 szt., 

2019 rok
- koszty poniesione na zmianę ogrzewania – 1.439.750,78 zł,
- ilość zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe – 409 szt., 
- ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 255 szt.,

2020 rok 
- koszty poniesione na zmianę ogrzewania – 1.471.330,11 zł, 
- Ilość zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe - 395 szt., 
- ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych – 270 szt.

W 2020 r.  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej,  w ramach dofinansowania  udzielanego przez
Urząd  Miasta  Kalisza,  podłączono 6  lokali  o  łącznej  powierzchni  335,56 m2 (największe
zainteresowanie wśród ekologicznych źródeł ogrzewania jest na paliwo gazowe).
Ponadto, Mieszkańcy Miasta Kalisza mają możliwość uzyskania dofinansowania na zmianę
ogrzewania z węglowego na ekologiczne z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych czy
też z Energii Ciepła Kaliskiego Sp. z o.o. 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w 2020 r. zrefundował zmianę sposobu
ogrzewania z  węglowego na ogrzewanie ekologiczne w  46 lokalizacjach na łączną kwotę
586.114,11  zł.  Zlikwidowano  74  źródeł  opalanych  paliwem  stałym,  do  miejskiej  sieci
ciepłowniczej podłączono 874,53 m2 powierzchni w śródmieściu. 
W ramach obniżenia emisji z ogrzewania (zmiana sposobu ogrzewania) – Wydział Rozwoju
Miasta realizował program Kurs na rewitalizację przy ul.  Nowy Świat 2a,  którego koszty
wyniosły 48.585,00 zł, zlikwidowano jedno źródło ogrzewania na paliwo stałe, a podłączono
do miejskiej sieci ciepłowniczej lokal w śródmieściu o powierzchni 648 m2. 
Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.  w 2020 r. zrefundowała wraz z właścicielami budynków
zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie ekologiczne (poprzez podłączenie
mieszkańców  Miasta  Kalisza  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej)  w  4 lokalach  o  łącznej
powierzchni 1311 m2  ,  na łączną kwotę 961.457,70 zł. Ponadto celem podłączenia kolejnych
mieszkańców do sieci ciepłowniczej Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zaplanowała w 2021
roku wykonanie następujących zadań:
1. Budowa sieci i przyłączy do budynku przy ul. Podmiejskiej (dawny teren Polifarbu),
2. Budowa sieci w ul. Mariańskiej i przyłącza do budynku przy Placu Świętego Józefa 2-4-6,
3. Budowa sieci cieplnej i przyłącza do budynku nr 1 przy ul. Poznańskiej 30,
4. Budowa przyłącza do budynku PWSZ przy Placu Bogusławskiego 2,
5. Budowa sieci cieplnej i przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Towarowej 2,
6. Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Czaszkowskiej 7,
7. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Zacisze 1,
8. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Wąskiej 15,
9. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Legionów 40,
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10. Budowa przyłącza do budynku przy ul. Legionów 38A,
11. Budowa sieci i przyłączy na osiedlu Kaliniec (ul. Bogumiła i Barbary 10, 12, 14, 15, 16,
      17, 18, 19, 21, 23, ul. Młynarska 22,24),
12. Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Pułaskiego 10.

Aktualny  wykaz  ulic  lub  ich  odcinków,  uzbrojonych  w sieć  ciepłowniczą,  na  podstawie,
którego każdy zainteresowany podłączeniem się do sieci mieszkaniec może mieć wgląd, jest
dostępny poprzez „System Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza”. 

Na podstawie  istniejącego  stanu uzbrojenia  ulic  w sieć  cieplną  oraz  planowanych
inwestycji w tym zakresie, można stwierdzić, że podłączenia budynków do sieci cieplnej stają
się powszechniejsze. Właściciele budynków na terenie miasta, w tym w Śródmieściu, zyskują
z roku na rok większe możliwości realizacji podłączenia nieruchomości do sieci cieplnej. 

Otrzymują:
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Interpelacja  

w sprawie podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, rozbudowanej przez spółkę  

Energa Ciepło Kaliskie  

Szanowny Panie Prezydencie, 

 zwracam się do Pana Prezydenta o przedstawienie zarysu realizacji programu o nazwie 
„Kaliski Cieplik Miejski”, polegającego na podłączaniu budynków zlokalizowanych w rejonie 
Śródmieścia do miejskiego ogrzewania. Powyższy program zakłada stopniową eliminację pieców 
węglowych oraz innych pieców opalanych paliwem stałym w ścisłym centrum Kalisza, co stanowi 
jeden z elementów szeroko pojmowanego konceptu rewitalizacji Śródmieścia. Zastępowanie 
wysokoemimisyjnych źródeł ciepła centralnym ogrzewaniem, stanowiącym integralną część sieci 
ciepłowniczej, jest jednym z kroków podejmowanych w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza w 
Kaliszu, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Śródmieścia.  

 Mając na względzie powyższe, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o dokonanie oceny 
realizacji powyższego programu (stopnia efektywności procesu wdrożenia). Proszę jednocześnie, aby 
odpowiedź na interpelacje zawierała, m.in. informacje dotyczące ilości budynków mieszkalnych 
(włącznie z podaniem ilości lokali mieszkalnych), które zostały podłączone do sieci ciepłowniczej 
oraz wykaz budynków, które mają zostać objęte powyższym programem w najbliższym czasie. 
Ponadto, proszę Pana o odpowiedź na pytanie czy akcja promowania powyższego programu wśród 
właścicieli budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia jest optymalna oraz czy 
przynosi wymierne i satysfakcjonujące rezultaty.  

       Łączę wyrazy szacunku 

       Łukasz Włodarek                                                                                                                                       
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