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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10.09.2019 r.  w sprawie  działań odnośnie
poprawy stanu jakości powietrza („walki ze smogiem”) uprzejmie przedstawiam stosowne
informacje w tym zakresie. 

Działania obecne

Obecnie dla miasta Kalisza obowiązuje „Aktualizacja programu ochrony powietrza w
zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część
stanowi  plan  działań  krótkoterminowych  w  zakresie  pyłów”  przyjęta  przez  Sejmik
Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr IX/165/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dotychczas dla miasta Kalisza obowiązywał ,,Program ochrony powietrza w zakresie
pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi
plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów ”.

Powyższe  dokumenty  obligują  Miasto  Kalisz  do  sporządzania  corocznego
sprawozdania  z  realizacji  programu  ochrony  powietrza.  Dotychczasowe  działania  Miasta
Kalisza  w  zakresie  walki  ze  smogiem,  czyli  działania  dotyczące  poprawy  stanu  jakości
powietrza,  przedstawiono  w sprawozdaniu  z  wykonania ,,Programu ochrony  powietrza  w
zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część
stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów ” za rok 2018 – sprawozdanie
opublikowane jest na stronie internetowej Miasta Kalisza w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP-ie). 

Poszczególne  działania  „antysmogowe”  zestawiono  w  działaniach  naprawczych
określonych w programie ochrony powietrza.

Działanie I
Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego
WpKalZSO

Działania  w  zakresie  ograniczenia  emisji  z  indywidualnych  systemów  grzewczych,
prowadzone  na  terenie  Kalisza  obejmują  dofinansowanie  zmiany  systemu  ogrzewania  z
węglowego na ekologiczny. Są one prowadzone przez Miasto Kalisz, w tym Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. 

Miasto  Kalisz  prowadzi  od  1996  r.  akcję  dofinansowania  zmiany  systemu  ogrzewania  z
węglowego na ekologiczny (elektryczny, gazowy, olejowy, miejska sieć ciepłownicza, pompa
ciepła). W 2018 r. Miasto Kalisz dofinansowało zmianę systemu ogrzewania z węglowego na



ekologiczny na łączną kwotę  1 311 725,95 zł.  Rozpatrzone zostały w sumie 252  wnioski
(w  tym  248 pozytywnie)  o  refundację  zmiany  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na
ekologiczny. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu miasta, wynosiła 80% kosztów
inwestycji, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł, liczonych za każde trwale zlikwidowane źródło
emisji opalane paliwem stałym.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w 2018 r. zrefundował zmianę sposobu
ogrzewania z węglowego na ogrzewanie ekologiczne w  32 lokalach na łączną kwotę 942
992,94 zł.

W ramach akcji zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne prowadzonej przez
Miasto Kalisz, w tym Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu dofinansowano
284 lokali na łączną kwotę 2 254 718,89 zł, w tym: 

-  1 311 725,95 zł Miasto Kalisz,

-  942 992,94 zł Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Dodatkowo wymieniono system ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Przedszkolu nr
27 przy ulicy Koszutskiego 29. Koszt wymiany 21 105,97 zł sfinansowano z budżetu Miasta
Kalisza. Metraż, którego dotyczyła zmiana: 967,60 m2. 

Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.  w 2018 r. zrefundowało wraz z właścicielami budynków
zmianę  sposobu  ogrzewania  z  węglowego  na  ogrzewanie  ekologiczne  w  29 lokalach  na
łączną kwotę 293 718,47 zł.

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali,  w których w 2018 roku dokonano zmiany systemu
ogrzewania z węglowego na ekologiczne wyniosła 32 367,90 m2.

Zlikwidowano 487 źródeł opalanych paliwem stałym.

Działanie II
Termomodernizacje budynków mieszkalnych 
WpKalTMB

W ramach  zadania  „Termomodernizacje  budynków  mieszkalnych”  w  2018  r.  wykonano
termomodernizację 19 budynków o łącznej powierzchni 9 534,95 m2. Łączny koszt wyniósł
13 187 348,10 zł.

Zadanie to było realizowane przez Miasto Kalisz i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Kaliszu.

Działanie III
Obniżenie emisji komunikacyjnej - Mycie ulic metodą mokrą 
WpKalMMU

W ramach zadania „Obniżenie emisji komunikacyjnej – Mycie ulic metodą mokrą” w 2018 r.
Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  zlecił  w  okresie  od  08.04.2017  r.  do
15.11.2017 r. mokre czyszczenie ulic o łącznej długości 164 655,00 mb. 



Działanie IV
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym 
WpKalSZR

W  2018  r.  ww.  działaniem  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  objął  1
skrzyżowanie - ul. Śródmiejska. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 542 535,02 zł. Zadanie
zostało wykonane w okresie od 20.10.2017 r. do 30.05.2018 r.

Działanie V
Obniżenie emisji z realizowanych inwestycji budowlanych 
WpKalRIB

Działanie  polegające  na  odpowiednim  przygotowaniu  planistycznym  poszczególnych
inwestycji,  określającym  prowadzenie  prac  budowlanych  w  sposób  ograniczający  emisje
substancji do powietrza (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, kontrole,
dbałość o sprzęt budowlany – czyszczenie opon po wyjeździe z placu budowy, itp.).
Komenda  Miejska  Policji  w Kaliszu  w 2018 r.  zrealizowała  na  terenie  Kalisza  działania
Wydziału Ruchu Drogowego pod nazwą „SMOG” w następujących terminach: 21.01.2018r.,
01.02.2018r.,  06.03.2019r.,  18.04.2018r.,  10.05.2018r.,  27.06.2018r.,  30.07.2018r.,
29.08.2018r., 27.09.2018r., 09.10.2018r., 14.11.2018r., 19.12.2018r. W ramach prowadzonych
działań  policjanci  realizowali  zadania  w  zakresie  kontroli  czystości  kół  w  pojazdach
wyjeżdżających z placów budów, kontroli czystości ulic przy wyjazdach z placów budów,
kontroli  zabezpieczeń  przeciwko pyleniu  i  roznoszeniu  odpadów(np.  styropianu)  z  terenu
inwestycji  budowlanych oraz  w trakcie  przewożenia materiałów sypkich.  Funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w trakcie prowadzonych czynności i działań dokonali
na  terenie  miasta  Kalisza  kontroli  pojazdów,  w  trakcie  których  zatrzymali  21  dowodów
rejestracyjnych  za  nadmierną  emisję  spalin  oraz  48  dowodów  rejestracyjnych  z  innych
naruszeń ochrony środowiska. 
Straż  Miejska  Kalisza  w  2018  r.  przeprowadziła  32  kontrole  ujęte  w  kodzie  działania
WpKalRIB,  w  tym  16  kontroli  ulic  przy  placach  budów,  1  kontrolę  związaną  z
wysypywaniem gruzu, 1 kontrolę dotyczącą rozbiórki budynku, 14 kontroli związanych ze
spadającym tynkiem z posesji. 

Działanie VI
Edukacja ekologiczna 
WpKalEEk

Działania  edukacyjne  w  zakresie  podnoszenia  świadomości  ekologicznej,  realizowane  w
kaliskich szkołach i przedszkolach przedstawiono tabelarycznie w sprawozdaniu z wykonania
programu ochrony powietrza.

Ponadto w roku 2018 pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
promowali  segregację  odpadów  oraz  zmianę  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na
ekologiczne na Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz. Targi odbyły się w kaliskiej
Hali Arena.
W  październiku  2018  r.  odbyły  się  drzwi  otwarte  Urzędu  Miasta  Kalisza,  w  których
uczestniczyli również pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Udzielali informacji odnośnie segregacji odpadów, promowali dbałość o ochronę środowiska,
głównie wśród najmłodszych. Prowadzili dla nich gry i zabawy, aby zapoznać ich z tematyką
dbałości o środowisko. Dzieciom rozdawane były książeczki, kolorowanki i zgadywanki o
tematyce niskiej emisji (seria Wiktor i Mruczek: część 1 „Na tropie niskiej emisji”, część 2



„Tajemnicze zagadki”, część 3 „Magiczna kredka”). Pracownicy udzielali też informacji na
temat możliwości wymiany pieca z węglowego na ekologiczne z dofinansowaniem z budżetu
Urzędu Miasta Kalisza.   
W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dostępne są też ulotki, plakaty i
gadżety promujące segregację odpadów oraz ochronę powietrza. Są one używane do bieżącej
promocji wyżej wymienionych tematów wśród mieszkańców miasta Kalisza. 

Działanie VII

Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeniach miasta
WpKalZUZ

W 2018 r. Urząd Miasta Kalisza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
zlecił wykonanie na terenie Miasta Kalisza nasadzeń 294 drzew. 

Działanie VIII

Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego

WpKalPZP

Stosuje się  odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych uwzględniające  działania
promujące poprawę stanu jakości powietrza.

Działanie IX 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej (obiekty inne niż mieszkalne)

WpKalPSC

W ramach zadania Energa Ciepło Kaliskie Sp z o.o. podłączyła do sieci ciepłowniczej w 2018
r. sześć budynków: osiedlowa sieć cieplna w ul. Złotej, ul. Chopina 9, ul. Chopina 9A, ul.
Parczewskiego  9A,  ul.  Chopina  7,  ul.  Piskorzewie  6,  ul.  Kordeckiego  36  o  łącznej
powierzchni  28429,19  m².  Koszt  inwestycji  wyniósł  2526043,88  zł.  Długość
zmodernizowanej sieci cieplnej wyniosła 635,97 m.

Moc  cieplna  zamówiona  przez  odbiorców  w  2018  roku  wyniosła  na  koniec  roku
kalendarzowego 94,535 MW.

Działanie X
Obniżenie emisji ze źródeł punktowych
WpKalMSC

W ramach zadania Energa Ciepło Kaliskie Sp z o.o. wybudowała w 2018r. 1085,99 metrów
nowych  odcinków  sieci  cieplnej.  Wielkość  redukcji  pyłu  PM10/PM2,5/B(a)P  w  wyniku
modernizacji  źródeł  ciepła  wyniosła  1,7/1,2/0,2  [Mg/rok].  Koszt  inwestycji  wyniósł  
2 029 647,64 zł. 



Działanie XI
Obniżenie emisji komunikacyjnej - Przebudowy i remonty ulic 
WpKalPRU

W 2018  r.  na  terenie  miasta  Kalisza  wykonano  przebudowy i  remonty  dróg  na  odcinku
1552,00 m. Koszt powyższych inwestycji wyniósł 5042855,98 zł.

Działanie XII
Obniżenie emisji komunikacyjnej - Budowa odcinków dróg 
WpKalBDr

W 2018 r. na terenie miasta Kalisza wybudowano 5068,50 metrów nowych dróg. 

Działanie XIII
Obniżenie emisji komunikacyjnej - System Transportu Publicznego 
WpKalSTP

W 2018 r. Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. wycofały z eksploatacji 18 autobusów, z
tego 17 sztuk o normie EURO 2 i 1 sztukę o normie EURO 3. W 2018 r. spółka zakupiła 11
nowych autobusów (norma EURO 6), wszystkie hybrydowe.

Działanie XIV
Obniżenie emisji komunikacyjnej - System Bezpiecznych Parkingów 
WpKalP&R

W 2018 r. na terenie miasta Kalisza utworzono 30 punktów wypożyczania rowerów. Koszt tej
inwestycji  wyniósł  971  466  zł.  Wybudowano  1  parking  przesiadkowy  z  40  miejscami
parkingowymi za łączną kwotę 840 101,62 zł, z czego 380 218,01 zł ze środków własnych
Miasta i 459 883,61 zł  zostało dofinansowane z UE. 

Działanie XV
Obniżenie emisji komunikacyjnej - Rozwój infrastruktury rowerowej 
WpKalSRo

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2018 r. wybudował ścieżki rowerowe przy
ulicy  Majkowskiej,  ul.  Polnej,  ul.  Śródmiejskiej,  przy  drodze  obsługującej  tereny
inwestycyjne od ronda do rowu RC-1, od ronda do ul. Inwestorskiej, od DK25 do ronda i przy
ulicy Pokrzywnickiej o łącznej długości 6 154 m. 



Działanie XVI
Inne działania

Polska Spółka Gazownictwa sp z  o.o.  z  siedzibą w Poznaniu ul.  Za Groblą 8 w 2018 r.
wybudowała na terenie miasta Kalisza nowe gazociągi o łącznej długości 13 769,25 m. 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Dobrzec”  w  2018r.  Wykonała  modernizację  oświetlenia
zewnętrznego  –  wymiana  na  energooszczędne  oprawy ledowe  oraz  została  zamontowana
instalacja  solarna na dachach budynków przy ul.  Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 i  al.
Wojska  Polskiego  60  służąca  do  podgrzewania  ciepłej  wody  użytkowej,  co  powoduje
zmniejszenie poboru czynnika grzewczego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wydział  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Kalisza  w  2018r.  wykonał  kontrolę  we
wszystkich  stacjach  diagnostycznych  samochodów  na  terenie  miasta  Kalisza  –  12  stacji.
Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Wydział  Rozwoju  Miasta  w  2018r.  zrealizował  zadania  z  zakresu  montażu  ogniw
fotowoltaicznych na budynkach żłobków i przedszkoli.

Działania planowane

W roku bieżącym oraz latach następnych realizowane są i będą działania naprawcze określone
w programie ochrony powietrza. Pełna informacja zastosowanych działań podawana jest po
zakończeniu roku sprawozdawczego.

Działania w zakresie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania są i
będą cały czas kontynuowane. 

Planowana jest zmiana do istniejącej uchwały w sprawie dofinansowania wymiany pieców
węglowych na ekologiczne, dodając również kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w
miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub cieplnej. Zmiana ta powinna również
zwiększyć ilość wymienianych pieców i mieć realny wpływ na jakość powietrza w Kaliszu.

Obecnie  Miasto  Kalisz  nie  posiada  programu  termomodernizacji,  ale  planowane  jest
wprowadzenie  miejskiego  programu  niskoemisyjnego,  w  którym  będzie  przewidziana
możliwość ubiegania się o ocieplenie budynków. Program ten będzie przewidziany dla  mniej
zamożnych  właścicieli  gospodarstw  domowych,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  21
listopada 2019 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze
zm.) mają być zastosowane  progi dochodowe w celu określenia uzyskanej dotacji.

Oprócz  spełnienia  warunków  natury  techniczno-organizacyjnej,  realizacja  przedsięwzięć
niskoemisyjnych przeznaczona jest dla osób, które spełniają łącznie wiele warunków, w tym:

-  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  miesiąc  zawarcia  umowy  między  gminą  a
beneficjentem, średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
175% kwoty najniższej  emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i  125% tej  kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym,

- beneficjent posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, nieprzekraczające kwoty 424 000
zł, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu.

Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w mieście, obecne i perspektywiczne, opisane jest
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” oraz w dokumencie „Aktualizacji



założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na lata 2016-2030”, oba dokumenty ogłoszone w BIP-ie.

Jednocześnie należy dodać, że obecnie trwają prace nad realizacją wdrożenia przedsięwzięcia
montażu  urządzeń  fotowoltaicznych  i  solarnych  dla  362  nieruchomości  (budynki
jednorodzinne) na terenie miasta.
Trwają  także  prace  wstępne  w  postaci  przygotowania  wykonania  badań  geofizycznych
uwiarygadniających planowany odwiert rozpoznawczo-poszukiwawczy wód geotermalnych.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza
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