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Radna Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 28.02.2019r. w sprawie budowy polderu na

Krępicy informuję,  że w pierwszej połowie 2017r.  w drodze postępowania przetargowego

wyłoniono  wykonawcę,  który  zgodnie  z  umową  zawartą  08.06.2017r.  opracuje

wielobranżową dokumentację  projektową regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do

rzeki Prosny. 

Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  zatwierdzonej  przez  wszystkie  stosowne

Organy  to  proces  trudny  oraz  długotrwały  i  nie  odbywa  się  bez  udziału  społeczeństwa.

Instytucje  takie  jak  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska,  Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  czy  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  mogą  informować  strony  na

podstawie art.  74 ust.  3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

w  trybie  art.  49  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  tj.  w  formie  publicznych

obwieszeń na stronach BIP oraz tablicach ogłoszeń.

Wyniki  przeprowadzonych  przez  projektantów  obliczeń  i  badań  uwzględniających

rozwój  i  urbanizację  terenów  miasta  narzuciły  konieczność  budowy  trzech  suchych

zbiorników przeciwpowodziowych.  Górny zlokalizowany będzie  między dopływem rowu

RC-1, a ul. Maciejkową, środkowy między ul. Biskupicką, a ul. Wiejską oraz dolny między

ul. W. Stanczukowskiego, a ul. Wiejską. Żaden z zaprojektowanych polderów nie znajduje się

w  Parku  nad  Krępicą.  Zaniechanie  realizacji  inwestycji  wiąże  się  rosnącymi  stratami

majątkowymi Miasta i mieszkańców, zagrożeniem życia i mienia. Podczas ulewnych deszczy

wielokrotnie  podtapiana  jest  posiadłość  Zgromadzenia  Sióstr  Miłosierdzia  przy

ul. Poznańskiej, gdzie istnieje realne ryzyko osunięcia skarp.



Informuję również, że od stycznia 2018r. Organem sprawującym władzę nad rzeką

Krępicą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,  które sprawuje nad ciekiem

prawa właścicielskie.  Środki  finansowe przewidziane  w budżecie  Miasta  na  opracowanie

dokumentacji  projektowej  zostały  zabezpieczone  na  podstawie  porozumienia  zawartego

między Miastem Kalisz, a „Wodami Polskimi”.

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  nie  ma zapewnionych środków na regulację

cieku Krępica, a kwoty ujęte w budżecie na lata 2019-2020 przeznaczone są na przebudowę

rowu RC-1 (RM) wraz  ze  zbiornikiem (stawem) w celu  przystosowania  do  odbioru  wód

opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu.

Dziękuję Pani za zainteresowanie się powyższą sprawą.

Prezydent Miasta Kalisza
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Krystian Kinastowski




