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W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 02.09.2019 r. w sprawie stosowania
do prac porządkowych dmuchaw spalinowych, poniżej przedstawiam stosowną informację
na ten temat wraz z odpowiedzią na pytania zadane w treści złożonej interpelacji.

Kwestia  hałasu  i  zapylenia  w  mieście (różnego  pochodzenia),  szczególnie
w centralnych dzielnicach miasta,  gdzie z jednej strony nagromadzonych jest  wiele usług,
z  których korzystają  wszyscy mieszkańcy Kalisza  i  nie  tylko  Kalisza,  a  co  za  tym idzie
każdego dnia przebywa tutaj tysiące osób, z drugiej zaś strony mieszkają tutaj ludzie, jest
jedną  z  trudniejszych  kwestii  do  rozwiązania.  Nie  da  się  bowiem  wprost  pogodzić  tych
dwóch,  często  wykluczających  się  pod  względem  funkcjonalnym,  form  zabudowy.
W aktualnie obowiązującej „Aktualizacji 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”, przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwałą nr IX/165/19 z  dnia 24 czerwca 2019 r.,  nie  wyszczególnia  się  literalnie  zakazu
stosowania  dmuchaw spalinowych.  W przypadku zaś  przekroczenia  poziomu alarmowego
pyłu zawieszonego zaleca się „działania realizowane w celu ograniczenia pylenia wtórnego
z  ulic”.  W  aktualizacji  programu  przewiduje  się  także  „uwzględnianie  w  zamówieniach
publicznych problemów ochrony powietrza”.

W pełni zgadzam się z Pani opinią na temat stosowania w naszym życiu najmniej
emisyjnych urządzeń, np. poprzez wykluczenie dmuchaw spalinowych podczas prowadzenia
prac  porządkowych  na  terenie  miasta.  Możliwe  jest  to  również  do  zastosowania  przy
realizacji zamówień publicznych. W tym kierunku zmierzają obecnie obowiązujące przepisy
prawa, myślę tutaj o ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach
alternatywnych.  Należy  jednak  mieć  na  uwadze,  iż  zamówienie  publiczne,  w  którym
wskazuje  się  stosowanie,  w  tym  przypadku  specjalistycznych  urządzeń,  wyłącznie
niskoemisyjnych, a więc takich, które na rynku usług i dostaw nie są standardem powszechnie
stosowanym,  mogą  być  zamówieniami  o  wyższych  cenach,  na  które  konieczne  będzie
wyasygnowanie przez Miasto Kalisz większych środków. 

Zapewne będzie to temat do dyskusji przy kolejnych pracach Urzędu, których celem
będzie wyłonienie nowego wykonawcy usługi sprzątania naszych ulic i chodników na kolejny
okres. Deklaruję, że zarówno ja, jak i podległe mi, właściwe służby Urzędu Miasta Kalisza
będę miały to na uwadze.




