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Pani
Magdalena Walczak
Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zalegających odpadów
wzdłuż rzeki Prosny na odcinku od Parku Miejskiego do ul. Wodnej, uprzejmie informuję, że
utrzymanie czystości na wskazanym terenie należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, które to przedsiębiorstwo jak - Pani Radna słusznie zauważyła - jest zarządcą
w/w terenu.
Miasto dokłada wszelkich starań,  by utrzymać czystość na własnych terenach. Zadania są
realizowane przez wyłonione w postępowaniach przetargowych firmy, jak również  poprzez
osobiste zaangażowanie pracowników urzędu.
Utrzymaniu porządku, a przede wszystkim zwiększeniu świadomości służą akcje społeczne.
W  marcu  i  maju  bieżącego  roku  Miasto  Kalisz  we  współpracy  z  PGW  Wody  Polskie
zorganizowało – po raz kolejny - sprzątanie rzeki Prosny i jej brzegów.  

Dziękuję Pani za zgłoszenie, które bezpośrednio przekazałem do zarządcy rzeki - Wód
Polskich.  Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę jestem przekonany, że prace
zostaną zrealizowane bez zbędnej zwłoki. Dziękuję za zaangażowanie.

Z poważaniem   

 w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

           Grzegorz Kulawinek

  Wiceprezydent Miasta Kalisza 



Kalisz, 26.07.2022 roku 

 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie nieczystości wzdłuż rzeki 

przy ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu. 

 Mieszkańcy , szczególnie Śródmieścia, poprosili mnie o interwencję w sprawie śmieci 

zalegających wzdłuż rzeki Prosny przy ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu, w zasadzie od Parku 

Miejskiego w kierunku ul. Wodnej. Za barierki odgradzające chodnik od rzeki wrzucane są 

śmieci, szczególnie butelki i puszki, które nie są na bieżąco usuwane- w załączeniu fotografia. 

Być może powodem tego jest fakt, iż znajdują się na terenie zarządzanym przez Wody Polskie. 

Niezależnie jednak od tego, w czyim zarządzie znajduje się nabrzeże rzeki , zalegające śmieci 

szpecą centrum miasta. 

Biorąc pod uwagę powyższe proszę podjęcie działań w celu  usuwania śmieci przez 

służby miejskie, względnie podjęcia działań w celu zmobilizowania Wód Polskich do usuwania 

śmieci zalegających na nabrzeżu Prosny, szczególnie wzdłuż ul. Kazimierzowskiej .   

 

Z wyrazami szacunku 

 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 




