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Szanowny Panie Radny,

podzielam  Pana  stanowisko  w  zakresie  budowy  zakładu  wpływającego  na  obniżenie  cen
energii i kosztów  gospodarowania  odpadami.  Jednocześnie  informuję,  że  przedsiębiorstwo
energetyczne  –  grupa  Orlen,  która  jest  większościowym  właścicielem  systemu  ciepłowniczego
Miasta Kalisza  –  zobowiązało  się  do  przedstawienia  innowacyjnej  technologii  pozwalającej  na
zagospodarowanie odpadów. 

W  ubiegłym  roku  Miasto  Kalisz  oraz  Zakład  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych
w Orlim Stawie  przekazały  grupie  Orlen  dane  dotyczące  strumienia  i  morfologii  odpadów
komunalnych.  W  lipcu  spotkałem  się  z  Zarządem  PKN  Orlen  S.A.,  który  pracuje  nad
nowoczesnymi technologiami  wykorzystania  odpadów  w  celu  pozyskania  gazu  syntezowego
z odpadów  i  jego  dalszej  obróbki  w  zakresie  wytwarzania  wodoru.  Ponadto  w  styczniu
bieżącego roku odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielem  grupy  kapitałowej  VEOLIA,  która
jest właścicielem  kilkudziesięciu  instalacji  w  Europie  i  poza  jego  granicami.  Przedstawiono
nowe projekty,  rozwiązania  technologiczne,  jak  również  możliwości  pozyskania
dofinansowania.

Nie  zapadła  jeszcze  decyzja  o  budowie  zakładu  termicznego  unieszkodliwiania  odpadów,
dlatego nie wskazano  konkretnej  lokalizacji  budowy,  choć  rozważano  również  obszar  poza
granicami miasta.  Ostatecznie  miejsce  zostanie  wyznaczone,  jeśli  wybrana  zostanie
technologia i określony zakres przedsięwzięcia.

Konsultacje  społeczne  będą  prowadzone  z  chwilą  złożenia  dokumentacji  i  oceny
środowiskowej przedsięwzięcia.  Wtedy  mieszkańcy  będą  mogli  przedstawić  swoje
stanowisko na temat budowy potencjalnego zakładu zagospodarowania odpadów.

Z uwagi na stan pandemii liczba osób biorących udział w spotkaniach została ograniczona.

Dziękuję  za  zainteresowanie  tak  ważnym  tematem,  jakim  jest  termiczne  przekształcanie
odpadów.
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INTERPELACJA 
 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie budowy 
spalarni odpadów  w  Kaliszu.  
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, w zaistniałej sytuacji geopolitycznej, która ma znaczący wpływ na 
ceny surowców energetycznych, możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości, znaczącej 
podwyżki cen prądu i miejskiego ogrzewania. W związku z powyższym, chciałbym zapytać czy 
nadal rozważana jest przez Pana budowa spalarni odpadów, takich jakie istnieją w wielu innych 
miastach w Polsce. Od jakiegoś już czasu, jestem członkiem powołanego przez Pana Zespołu ds. 
Budowy Spalarni Odpadów w Kaliszu. Niestety do chwili obecnej, nie odbyło się jeszcze żadne 
spotkanie tego zespołu, a przynajmniej nie dostałem wiadomości o takim spotkaniu. 
Nasuwa się zatem pytanie, po co ten zespół ?  I co z budową spalarni ? 
- czy rozważana jest w ogóle budowa takiego obiektu? 
- czy rozważana jest lokalizacja budowy takiego obiektu? 
- czy poczyniono jakiekolwiek kalkulacje rentowności takiej inwestycji ? 
- i wreszcie, czy przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie lokalizacji spalarni ?  
Pragnę jedynie zaznaczyć, iż przynależność Kalisza do Związku Komunalnego Gmin „Czyste 
Miasto , Czysta Gmina” daje potencjał w postaci zasobów do rentowności takiej instalacji. Budowa 
takiego obiektu powinna mieć również przełożenie na obniżkę ceny za odpady komunalne dla 
każdego mieszkańca naszego miasta. 
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