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W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie
udziału Miasta Kalisza w programie pn. „Deszczówka”, dzięki któremu można magazynować
i wykorzystywać wody opadowe, uprzejmie informuję, że podzielam w pełni Pani troskę o
właściwie działającą gospodarkę wodną na terenie naszego miasta.

Zmiany  klimatu  coraz  silniej  oddziałują  na  jakość  życia  w  mieście.  Wahania
temperatur,  intensywne  opady  deszczu  i  związane  z  nimi  miejscowe  podtopienia  czy
długotrwałe susze stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich miejscowości, również dla
Kalisza.

Dlatego  też  pojawił  się  program  pn.  „Moja  Woda”  Ministerstwa  Klimatu  oraz
Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Program  pn.  „Moja
Woda”  jest  dofinansowaniem  na  przydomowe  instalacje  retencyjne  zatrzymujące  wody
opadowe i  roztopowe spływające m.in.  z powierzchni utwardzonych i  dachów budynków.
Program ma na celu zachęcić mieszkańców będących właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny do inwestowania w
małą retencję. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po złożeniu
wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w sprawie
naboru  wniosków  w  ramach  programu  priorytetowego  „Moja  Woda”  od  1  lipca  2020r.
prowadzić będzie nabór ciągły wniosków w ramach tego programu. Wnioski beneficjentów
końcowych  będą  przyjmowane  i  obsługiwane  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej,  który  zawrze  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę udostępnienia środków.

Ponadto  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  uchwałą  nr  2325/2020  z  dnia  09
czerwca  2020r.  ogłosił  nabór  wniosków  na  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im
podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i
wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom
kulturowym,  edukacyjnym,  zdrowotnym  lub  przeciwpożarowym  na  terenie  województwa
wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Ze względu na zbyt krótki czas naboru tj. do 17 lipca 2020r. oraz przeszkody natury
technicznej  (zbyt  krótki  czas  na  przygotowanie  dokumentacji  technicznej,  kosztorysów,
przygotowania  zamówienia  publicznego,  nadzoru  budowlanego,  robót  geodezyjnych  i
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pomiarów  powykonawczych,  wcześniejsze  zabezpieczenie  środków  w  budżecie  Miasta)
realizacja programu „Deszczówka” może być przeprowadzona przy ponownym naborze.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Miasto Kalisz z dużym zaangażowaniem dba o
skuteczne i przyjazne dla środowiska sposoby na zagospodarowanie wód opadowych. Jednym
z  nich  jest  wysiewanie  łąk  kwietnych,  które  mają  zdolność  retencji,  dzięki  czemu  nie
wymagają dodatkowego nawadniania. W bieżącym roku powstały w mieście dwie takie łąki
kwietne, ruszył także nowy program dla mieszkańców „Kalisz (za)kwitnie”, którego celem
jest  założenie  przyulicznej  łąki  kwietnej  przylegającej  do  posesji.  Uczestnicy  programu
otrzymują materiał  siewny od miasta,  a ze swojej strony zobowiązują się do prawidłowej
pielęgnacji przyulicznej łąki kwietnej.

Ponadto  kończą  się  prace  nad regulaminem edycji  budżetu  obywatelskiego Miasta
Kalisza. Zaproponowałem, żeby wyodrębnić środki na zadania zielone, proekologiczne. Jej
wysokość  to  30%  środków  finansowych  przeznaczonych  na  zadania  o  charakterze
ogólnomiejskim i 50% pieniędzy na zadania lokalne.

Informuję również, że opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych dla
miasta  Kalisza  zostało  przekazane  do  realizacji  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. W ramach tego zadania, w pierwszej kolejności zostanie opracowane
modelowanie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych kanalizacji deszczowej dla
miasta Kalisza, co jest czynione obecnie przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu.

Zwracam uwagę również, że w planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do
roku 2030 są opracowane działania, które będą systematycznie wdrażane. Polegały będą one
na  zwiększeniu  retencji  korytowej  rzek  i  cieków  (małe  zbiorniki  retencyjne,  poldery),
wprowadzaniu  rozwiązań  technicznych  służących  opóźnieniu  odpływu  wód  opadowych
i  celowym  zatrzymaniu  wód  w  miejscu  opadu  oraz  realizacji  inwestycji  z  zakresu
zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

Dziękuję Pani Radnej za zainteresowanie się powyższą sprawą.




