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Pan 
Eskan Darwich
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Przewodniczący,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  10.10.2022  r.  w  sprawie  wałów  przeciwpowodziowych
zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza, zarządzanych przez Miasto Kalisz, przekazuję następujące
wyjaśnienia:

Ad 1
Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo wodne  wały  przeciwpowodziowe  zaznaczone  są  na  mapach
zagrożenia  powodziowego  oraz  na  mapach  ryzyka  powodziowego,  których projekty  sporządza
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego przedstawione są na portalu ISOK – Informatycznego Systemu Osłony Kraju.
Miasto  Kalisz  posiada  plan  operacyjny  ochrony  przed  powodzią  dla  miasta  Kalisza  oraz  mapę
poglądową,  na  której  zaznaczone  są  wały  przeciwpowodziowe,  zlokalizowane  na  terenie  miasta.
Zarządcą wału  nr  9  –  Wał  Matejki,  Wał  Rajsków –  jest  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Zarządcą wału nr 11 – Wał Piwonice – jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Kaliszu. 
Zarządcą pozostałych wałów jest Miasto Kalisz.

Ad 2
Miasto Kalisz nie ma obowiązku i  nie przekazuje radom osiedli  map,  które są w zasobie Urzędu
Miasta Kalisza. Dokumentacja dotycząca wałów przeciwpowodziowych jest do wglądu w Urzędzie
Miasta  Kalisza.  Lokalizacja  wałów  przeciwpowodziowych  oraz  mapy  zagrożenia  powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego udostępnione są na portalu ISOK.

Ad 3
Kontrole okresowe (roczne i 5-letnie) polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności
do  użytkowania  wałów  przeciwpowodziowych,  w  tym  budowli  w  postaci  murów  oporowych
pełniących  funkcję  przeciwpowodziową,  prowadzone  są  regularnie,  zgodnie  z  obowiązkiem
wynikającym z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 ze zm.).

Okresowa kontrola  (roczna oraz 5-letnia) została przeprowadzona w 2022 roku przez Biuro Studiów
i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Poznań Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783
Poznań.

Ad 4
Dokumentacja dotycząca oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych
na  terenie  miasta  Kalisza,  zarządzanych przez  Miasto  Kalisz,  jest  do  wglądu w Urzędzie  Miasta
Kalisza w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.



Ad 5
Miasto Kalisz, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), przeprowadza okresowe kontrole, roczne oraz
5-letnie,  polegające  na  sprawdzeniu  stanu  technicznego  i  przydatności  do  użytkowania  obiektu
budowlanego.

Ad 6
Informację na temat stanu wód powierzchniowych  można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie
Wodnym Wody Polskie oraz w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Z poważaniem

                                                                                                           

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



       Kalisz, dn.10.10.2022 r. 

Eskan Darwich  

Radny Rady Miasta Kalisza  

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja 

w sprawie wałów przeciwpowodziowych  

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

w związku z licznymi pytaniami od mieszkańców terenów zalewowych 

bardzo proszę o udzielnie informacji na następujące pytania:  

1. Czy Urząd Miasta Kalisza posiada w swoich zasobach mapę z zaznaczonymi 
wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż rzek: Prosna, Swędrnia, Piwonia 
i Krępica oraz Kanałem Rypinkowskim i Kanałem Bernardyńskim wraz 
z informacjami kto jest właścicielem/administratorem/zarządcą 
poszczególnych odcinków wałów przeciwpowodziowych? 
 

2. Jeżeli taka mapa istnieje, to czy Urząd Miasta Kalisza przekazał ją radom 
osiedli położonych nad tymi rzekami i kanałami, jeżeli tak to kiedy, a jeżeli 
nie to proszę wyjaśnić dlaczego? 
 

3. Jak często prowadzone są badania okresowe stanu technicznego 
ww. urządzeń hydrotechnicznych, które stanowią własność Miasta Kalisza 
oraz kto i kiedy przeprowadził takie badania ostatnio? 

 
4. Gdzie można zapoznać się z wynikami tych badań oraz zaleceń z nich 

wynikających? 
 

5. Czy Urząd Miasta Kalisza posiada procedury dotyczące prowadzenia 
monitoringu wałów przeciwpowodziowych należących do Miasta Kalisza? 
 

6.  Gdzie mieszkańcy Kalisza mogą uzyskać informacje na temat stanu wód 
powierzchniowych? 

 
 

 

Z wyrazami szacunku       

  Eskan Darwich 


