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                                                                                            Rady Miasta Kalisza  
Szanowny Panie Przewodniczący, 

w odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  21 sierpnia  2021 roku w sprawie  stanu systemu kanalizacji

deszczowej  na  terenie  miasta  Kalisza, uprzejmie  informuję,  iż  znany  jest  mi  problem  zalewania

posesji mieszkańców  miasta,  szczególnie  w  ostatnim  okresie  podczas  ekstremalnych  opadów

atmosferycznych. 

Jednocześnie, odnosząc się do pytań Pana Przewodniczącego, wyjaśniam:

- Urząd Miasta Kalisza  obecnie  nie dysponuje mapą punktów szczególnie zagrożonych zalaniem w

przypadku  wystąpienia  nawalnych  opadów  deszczu.  Wykaz  takich  punktów  będzie  dostępny  w

momencie  ukończenia  "Programu Zagospodarowania  Wód  Opadowych  dla  Miasta  Kalisza",  nad

którym prace trwają.

- Główna sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana w ulicach miasta Kalisza, zaprojektowana oraz

wykonana  jest  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Niejednokrotnie  w  kanały

deszczowe,  odbierające  wodę  z  wpustów  deszczowych  zlokalizowanych  w  jezdniach,  wpięte  są

prywatne posesje oraz wprowadzone odwodnienia utwardzonych powierzchni osiedlowych, bądź też

przyległych  do  drogi  marketów.  W  wyniku  czego,  podczas  ponadnormatywnych  opadów

atmosferycznych, przepełniony kanał nie jest w stanie przejąć nadmiaru wód deszczowych, co wiąże

się  z  lokalnymi  podtopieniami.  Możliwe  jest  zwiększenie  przepustowości  kanalizacji  deszczowej.

Jednak wiąże  się  to  z  zaangażowaniem w budżecie  Miasta  stosownych środków finansowych na

remont istniejącej oraz wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej, która będzie służyła nie tylko

odwodnieniu pasów drogowych ale również terenów przyległych.

- Kanalizacja deszczowa, będąca na stanie majątkowym Miasta Kalisza, jest na bieżąco 

monitorowana. Podlega - zgodnie z zapisami stosownej umowy - eksploatacji i bieżącemu utrzymaniu 

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu.  

Z poważaniem 
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Tegoroczne lato przyniosło ze sobą wiele opadów, w tym takie o bardzo wysokiej 
intensywności. Kilkukrotnie deszcze doprowadzały do zalewania piwnic w kaliskich 
domach, a także pojazdów pozostawionych na parkingach. Oczywiście jako władze 
lokalne nie mamy absolutnie żadnego wpływu na zjawiska atmosferyczne, jednak podlega 
nam w większości, lokalna infrastruktura odprowadzająca wodę deszczową. Ponieważ 
mieszkańcy Kalisza ponoszą konkretne straty związane z zalewaniem ich posesji, piwnic i 
pojazdów mechanicznych, zwracam się do Pana prezydenta z następującymi pytaniami:
- Czy istnieje w Urzędzie Miasta Kalisza mapa/wykaz punktów szczególnie zagrożonych 
zalaniem w wypadku intensywnych opadów deszczu?
- Czy możliwe byłoby sukcesywne przeciwdziałanie, niekorzystnym zjawiskom 
podtapiania, zalewania piwnic i parkingów, poprzez wymianę ciągów odprowadzających 
wodę deszczową oraz budowę kolektorów?
- Czy na bieżąco jest monitorowany i utrzymywany w należytej drożności system 
odprowadzania wód opadowych? 

Z wyrazami szacunku.

Tadeusz Skarżyński


