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Pan Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając  na  interpelację  z  29.03.2021  r.  w  sprawie  nieuwzględnienia  inwestycji
proekologicznej  w  Planie  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kalisza  (PGN)
uprzejmie informuję, że plan jest dokumentem strategicznym i zgodnie z art. 48 ust.
1 oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz o
ocenach oddziaływania  na  środowisko  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  283
ze zm.)  każda  jego  zmiana  wymaga  uzgodnienia  odstąpienia  od  przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 57 pkt. 1 oraz art.
58 pkt.  1   ustawy  organami  właściwymi  do  uzgodnień  w  tej  sprawie  są  Regionalny
Dyrektor Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  oraz  Państwowy  Wojewódzki  Inspektor
Sanitarnyw Poznaniu.  Uzgodnienia  są  wydawane  w  terminie  30  dni  od  dnia
otrzymania stosownego wniosku. 

Wszystkie  wnioski  dotyczące  wpisu  inwestycji  do  PGN,  składane  w  Urzędzie  Miasta
Kalisza w  czasie  obowiązywania  uchwały  nr  XVII/305/2019  Rady  Miasta  Kalisza
z  dnia  28  listopada  2019  r.   w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości
budynków lub  ich  części,  podłączonych  do  instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora
słonecznego,  pompy  ciepła,  rekuperatora  lub  gruntowego  wymiennika  ciepła,  były
uwzględniane  w   kolejnych  projektach  aktualizacji  Planu  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta  Kalisza,  uzgadnianych  z  ww.  podmiotami.  Projekty
uzgodnione z Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu  oraz
Państwowym Wojewódzkim  Inspektorem  Sanitarnym  w  Poznaniu  zostały
zatwierdzone podczas sesji  Rady  Miasta  Kalisza,  kolejno:  7  maja,  26  listopada  oraz
28 grudnia 2020 roku.

Projekt  aktualizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej,  uwzględniający  wniosek
wskazanego przez  Pana  Radnego  przedsiębiorcy,  został  przedłożony  do
uzgodnienia ww. organom   15  grudnia  2020  r.  Wnioski  Miasta  Kalisza  w  tej  sprawie
zostały  rozpatrzone  pozytywnie  zarówno  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska w  Poznaniu  (28.12.2020  r.),  jak  i  Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego  w  Poznaniu  (29.12.2020  r.).  Z  uwagi  na  to,  że  ostatnie
uzgodnienie  uzyskano  w  dniu  sesji  Rady  Miasta  Kalisza,  niemożliwe  było



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

przedłożenie radzie  do  końca  2020  roku  projektu  uchwały  nowelizującej  Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej z uwzględnieniem wniosku wskazanego przedsiębiorcy. 

Osoby  składające  wnioski  o  wpisanie  inwestycji  do  PGN  zostały  uprzedzone
o ryzyku niewpisania zgłoszonej inwestycji do 31.12.2020 r. 

Jednocześnie  informuję,  że  artykuł  dotyczący  możliwości  składania  wniosków
o  wpis  inwestycji  do  PGN  został  opublikowany  na  stronie  internetowej  Miasta
Kalisza 21 września  2020  r.    (www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/plan-
gospodarki-niskoemisyjnej--z-korzyscia-dla-kaliszan,31888  )  .

Z poważaniem

http://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/plan-gospodarki-niskoemisyjnej--z-korzyscia-dla-kaliszan,31888
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Kalisz, dn. 29.03.2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie nieuwzględnienia inwestycji proekologicznej w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza.

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam  się  do  Pana  z  prośbą  o  wyjaśnianie,  z  jakich  powodów

inwestycja   dokonana w  zieloną  energię  (Fotowoltaika)  nie  została  ujęta  w

Planie  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  Miasta  Kalisza  zgodnie  z  uchwałą  Nr

XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. 

W rezultacie wnioskodawca nie może ubiegać się o zwolnienie z podatku

od nieruchomości.  Nadmienię, iż  wnioskodawca dnia 18 listopada 2020 roku

złożył dokumentację uprawniającą do wpisania inwestycji do  Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej, który został zaktualizowany przez Radę Miasta dnia 29 grudnia

2020 r.

Biorąc pod uwagę rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych,

dane wnioskodawcy przekazuję w załączniku.

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


