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Szanowny Panie Radny

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie powstania w Kaliszu 
bezpłatnych, całodobowych i ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów 
elektrycznych informuję, że - w porozumieniu z Miastem - stacje takie realizuje 
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. 

Dotychczas Spółka zamontowała już jedną stację do ładowania pojazdów 
elektrycznych przy ul. Podmiejskiej, w sąsiedztwie centrum handlowego. 
Urządzenie czeka jeszcze na montaż systemów pomiarowych, niezbędnych do 
udostępnienia do użytkowania przez kierowców. Spółka ma też plany montażu 
kolejnej stacji przy ulicy Śródmiejskiej, na Złotym Rogu. 

Nadmienić należy, że formalności związane z montażem i udostępnianiem 
stacji do ładowania pojazdów elektrycznych w obecnie realizowanej formie trwać
mogą łącznie nawet kilkanaście miesięcy, co utrudnia proces ich uruchamiania. 
Dlatego Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w przyszłości będzie 
szukać innych rozwiązań, pozwalających szybciej zamontować i udostępnić 
kierowcom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. 

Obecnie na terenie Kalisza działa kilka-kilkanaście stacji komercyjnych. 
Miasto nie prowadzi jednak ich rejestru. 
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INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie powstania w Kaliszu
bezpłatnych,  całodobowych  i  ogólnodostępnych  stacji  ładowania  samochodów
elektrycznych.

Interpelacje w tej sprawie składałem już 28 listopada 2019 roku. Dostałem odpowiedź, że w
2020 roku zaplanowano budowę 3 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Miały być to co
prawda,  stacje  płatne,  ale  ogólnodostępne  i  całodobowe,  tzw.  półszybkiego  ładowania  o
mocy  2x22kw.  Umożliwiające  ładowanie  jednocześnie  dwóch  aut.  Lokalizacja  :  pierwsza
stacja na terenie centrum przesiadkowego, druga w okolicy Złotego Rogu i trzecia na terenie
osiedla Dobrzec, w sąsiedztwie basenu Delfin. Realizacją planowanych stacji miała zająć się
Spółka Oświetlenia Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

W związku z pytaniami Kaliszanek i  Kaliszan którzy posiadają takie auta lub planują zakup
takich  pojazdów,  proszę  o  informację  jak  wygląda  dostępność  takich  stacji  w  Kaliszu  na
listopad  2021  roku?  Mam  informacje  wyłącznie  o  stacjach  prywatnych/komercyjnych  w
okolicach hotelu Hilton, salonu Nissana, Pasażu Podmiejskim, Makro, i okolicy galerii Amber.

Dodam ,że takie ogólnodostępne, bezpłatne stacje są już w większości  dużych miasta, ale
także w pobliskim Ostrowie Wielkopolskim. Ogólnodostępne , 24 godzinne i bezpłatne stacje
ładowania  samochodów  elektrycznych  stają  się  w  Polsce  normą  i  tylko  tym  sposobem
możemy namówić mieszkańców do stopniowego przechodzenia na tego typu auta ,będące
przecież  idealnym  rozwiązaniem  miejskiego  smogu,  pochodzącego  ze  spalin
samochodowych. Także od władz samorządowych zależy w jakim stopniu ułatwimy dostęp do
takich środków transportu. Tym bardziej ,że obecnie Kalisz jest na 6 miejscu w ogólnopolskim
rankingu zarejestrowanych samochodów. 
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