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Protokół Nr 0012.8.3.2019 
 

z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

 Rady Miasta Kalisza, 

które odbyło się w dniu 28 stycznia 2019 roku  

 

********************************************************************* 

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu. 

********************************************************************* 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 

na lata 2019-2038. 

5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Wielkopolskiego. 

6. Korespondencja. 

 Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 14.12.2018 r. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 Propozycje do planu pracy Komisji na 2019 r. 

8.  Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji, Roman Piotrowski, który powitał 

wszystkich obecnych. 

 

 

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych).  

 

 

Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Omówienia projektu uchwały dokonała p. Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. Wobec 

braku pytań radni przeszli do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 

 

 

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta 

Kalisza na lata 2019-2038. 

Projekt uchwały omówiła p. Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza. Wobec braku pytań 

radni przeszli do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 

 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Wielkopolskiego. 

Projekt uchwały omówił p. Sławomir Miłek, naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki  

i Architektury, który wyjaśnił, że mając na uwadze istniejący przebieg napowietrznych linii 

elektroenergetycznych średniego napięcia, wyznaczony został pas technologiczny po 

uprzedniej konsultacji z zarządcą sieci. Żadne odrębne przepisy nie precyzują odległości stref 

ochronnych od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wyłącznym 

wyznacznikiem prawnym, na który zarządca sieci się powołuje jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach zarządca sieci, zgodnie  

z tymi przepisami, może odstąpić od ustalonych odległości, co nie jest niezgodne  

z ustaleniami planu, chociażby w przypadku wyłączenia sieci spod napięcia. Przewodniczący, 

Roman Piotrowski zapytał czy Miasto zwróciło się do zarządcy sieci o pozwolenie. Pan 

Sławomir Miłek odpowiedział, że takie zapytanie dokonane będzie indywidualne  

w momencie zagospodarowania tego terenu w pobliżu linii elektroenergetycznych. Radna 

Barbara Oliwiecka zapytała, jakie jest przeznaczenie tego terenu. Pan Naczelnik 

odpowiedział, że na budownictwo jednorodzinne, dodał również, że nie ma takich przepisów, 

które wykluczają możliwość zabudowy budynków gospodarczych w strefie linii 

elektroenergetycznych. Następnie radna Barbara Oliwiecka poprosiła o wyjaśnienie 

stanowiska Wojewody Wielkopolskiego. Pan Sławomir Miłek wskazał, że Wojewoda 

Wielkopolski w swoim rozstrzygnięciu stwierdził, że poprzez wprowadzenie pasa 

technologicznego wprowadzone zostało ograniczenie w zagospodarowaniu terenu dodając, że 

tak się nie stało, ponieważ pas technologiczny znajduje się na terenie zabudowy 



mieszkaniowej i daje wyłącznie możliwość, aby w pasie technologicznym wybudować na 

przykład budynek gospodarczy a energetyka będzie wydawać indywidualne obostrzenia. 

Radna Oliwiecka zapytała, czy mieszkańcy wiedzą o rozstrzygnięciu i czy były zgłaszane 

uwagi, co do planu. Pan Naczelnik odpowiedział, że nie, ponieważ rozstrzygnięcie zostało 

wydane po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania a co do planu mieszkańcy nie 

wnosili żadnych uwag. 

Wobec braku dalszych pytań radni przeszli do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 6. Korespondencja. 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 14.12.2018 r. omówił 

Przewodniczący, Roman Piotrowski wskazując, że na terenie jednego z gospodarstw na 100 

sztuk bydła u 30 sztuk wykryto gruźlicę, gdzie choroby tej nie stwierdzano już od 30 lat  

i gdzie w okolicy nie potwierdzono innych przypadków zachorowań. Następnie p. Piotrowski 

dodał, że jest podejrzenie, że do zakażania doszło przez kontakt z pracownikami przybyłymi 

za wschodniej granicy. Pan Jan Adam Kłysz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska dodał, że jest to pismo informujące mieszkańców o zwiększeniu 

częstotliwości badań w kierunku wykrycia gruźlicy u bydła.  

Następnie p. Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza poinformował zebranych  

o wczorajszej interwencji straży pożarnej oraz specjalnej grupy z Ostrowa Wielkopolskiego  

w magazynach przy ul. Wrocławskiej, gdzie składowane są niebezpieczne odpady. Pracownik 

patrolujący teren nielegalnego składowiska odpadów źle się poczuł i poinformował 

dyżurnego o wydobywającym się z magazynowych pomieszczeń drażniącym zapachu. Na 

miejscu po przeprowadzeniu stosownych pomiarów, nie stwierdzono obecności 

niebezpiecznych substancji. Pan Kłysz dodał, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana  

i zostały podjęte działania zmierzające do ostatecznego rozwiązania problemu a mianowicie 

złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o dotację na usunięcie i unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów w kwocie powyżej  

7 mln zł. Pan Piotrowski zapytał, czy inne gminy też borykają się podobnymi problemami. 

Pan Kłysz podał przykład miasta Poznania, które to w całości samodzielnie sfinansowało to 

zadanie. Następnie wspomniał o gminie pod Poznaniem, która otrzymała pożyczkę  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radna Barbara 

Oliwiecka zapytała, jakie są szanse na to, żeby właściciel poniósł koszty utylizacji tych 

odpadów. Pan Kłysz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ osoba ta została 

aresztowana i nie posiada majątku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to temat znany władzom 

Miasta i w kolejnych budżetach, co roku była zabezpieczana kwota 3 mln. zł, która po 

przeprowadzonej analizie okazał się niewystarczająca, więc gdy pojawiła się możliwość 

pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Miasto występowało kilka razy o dotację, ale okazało się, że musi być właścicielem 

nieruchomości, na której są składowane odpady. Wobec powyższego Miasto wystąpiło do 

Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przekształcenie na własność, którą to 

otrzymało. Z chwilą przekształcenia Miasto ponownie wystąpiło do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację. Następnie p. Skarbnik dodała, że jeżeli 

dotacja nie zostanie przyznana lub kwota dotacji będzie niższa niż 7 mln. zł to być może 

Miasto otrzyma pożyczkę, która ma niskie oprocentowanie i jeżeli jest terminowo spłacana to 



w zależności od celu, na jaki została udzielona dokonywane są umorzenia w różnych 

wielkościach. Pani Skarbnik zaznaczyła, że to nie jest inwestycja tylko usługa, czyli 

realizowana z wydatków bieżących. Radna Barbara Oliwiecka zapytała czy przed 

przekształceniem Skarb Miasta nie mógł sam poczynić działań zmierzających do likwidacji 

tych odpadów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nieruchomość ta była w użytkowaniu 

wieczystym tej osoby fizycznej. Pan Kłysz dodał, że wcześniej użytkowanie wieczyste na 

Skarbie Państwa miała osoba fizyczna a teraz użytkowanie wieczyste zostało przekazane 

miastu Kalisz. Pani Oliwiecka zapytała, dlaczego miasto przejęło w takim razie tą 

nieruchomość. Pan Kłysz wyjaśnił, że osoba fizyczna nie może ubiegać się o dofinasowanie  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację. Pani 

Oliwiecka ponowiła, zatem pytanie, dlaczego Skarb Państwa nie mógł sam podjąć działań  

w tym zakresie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to zadanie zlecone gminy. Radny Sławomir 

Lasiecki zapytał, jakie firmy przystępują do przetargu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że tego 

jeszcze nie wiadomo. Radny Lasiecki wskazał, że te zgromadzone odpady też są surowcami  

i gdyby przeprowadzić analizę to różne firmy chemiczne mogłyby się podjąć ewentualnego 

przerobienia. Pani Skarbnik wskazała, że firmy, które będą przystępowały do przetargu i będą 

widziały korzyść dla siebie zaproponują niższą cenę. Radny Lasiecki stwierdził, że nie 

możemy liczyć na to, że zaproponują niższą cenę. Radna Barbara Oliwiecka stwierdziła, że 

właściwym byłoby, aby Miasto posiadało taką analizę. Pan Jan Adam Kłysz wskazał, że 

działania prowadzone są w ramach zarządzania kryzysowego. Magazyn, w którym są 

składowane odpady jest załadowany od podłogi po dach, po otwarciu drzwi można zrobić 

krok lub dwa, więc aby zrobić jakąkolwiek analizę trzeba wynieść odpady na zewnątrz a nikt 

się tego nie podejmie. Dodał następnie, że priorytetem jest usunięcie nagromadzonych 

odpadów w jak najszybszym terminie, natomiast w przetargu będzie wpisana analiza 

powykonawcza. Radny Leszek Ziąbka zapytał, co będzie z terenem tej nieruchomości po 

usunięciu odpadów z magazynu, czy będzie sprawdzony pod katem ewentualnego skażenia. 

Pan naczelnik Kłysz wyjaśnił, że odpady są zmagazynowane w budynku, który jest szczelnie 

zamknięty i nie ma do niego dostępu. Badania były przeprowadzone również wokół budynku 

na różnego rodzaju emisje, żadnych nie stwierdzono. Na budynku zamieszczone są 

informacje ostrzegawcze. 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Propozycje do planu pracy komisji na 2019 r. przedstawił przewodniczący, Roman 

Piotrowski.  

Radni zatwierdzili plan pracy komisji na 2019 r. w głosowaniu: 5 osób za (5 obecnych). 

 

Ad. 8.  Zamknięcie posiedzenia. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie.   

 

Przewodniczący  

Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

Rady Miasta  Kalisza  

/... /  

Roman Piotrowski 

 


