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W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 27.02.2019r. w sprawie możliwości
wykorzystania  wód  geotermalnych  oraz  działań  jakie  w  tym  zakresie  podejmuje  Miasto
Kalisz, poniżej przedstawiam stosowne informacje, w kolejności wynikającej z treści złożonej
przez Panią Radną interpelacji.

W 2018 r. Miasto Kalisz nie złożyło wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  o  dofinansowanie  przedsięwzięcia  dotyczącego
wykorzystania  wód geotermalnych  na  terenie  miasta  Kalisza.  W 2018 r.  dokonany został
wybór lokalizacji odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego, wykonany został projekt robót
geologicznych, wydana została przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wymagana
decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych. Jak wynika z zebranych danych koszt
wykonania  odwiertu  poszukiwawczo-rozpoznawczego  dla  miasta  Kalisza  to  kwota  co
najmniej 10  mln  zł.  Kwota  ta  jest  szacunkowa  i  zależy  w  dużej  mierze  od  głębokości
odwiertu. Istnieje możliwość pozyskania na ten cel środków z NFOŚiGW. Warunkiem jednak
pozyskania tych środków – poza posiadaniem ww. dokumentacji - jest również uzupełnienie
dokumentów  programowych  Miasta  Kalisza  o  zagadnienia  z  zakresu  geotermii.  Zapisy
obecnie obowiązujących  dokumentów  nie  pozwalają  na  złożenie  wniosku  do  instytucji
dotującej to działanie.

Informuję,  że  po  objęciu  przeze  mnie  funkcji  Prezydenta  Miasta  Kalisza  odbyłem  kilka
spotkań poświęconych temu tematowi.  Jestem przekonany,  że  Miasto  powinno rozpoznać
możliwości korzystania z tych zasobów natury, które jak wynika z obecnego stanu wiedzy
mogą  zalegać  pod  powierzchnią  ziemi,  na  głębokości  kilku  kilometrów.  Bez  wykonania
odwiertu  poszukiwawczo-rozpoznawczego,  nie  odpowiemy jednak  sobie  na  to  zasadnicze
pytanie.  Moim  celem  jest  złożenie  wniosku  do  NFOŚiGW  i  pozyskanie  środków  na
przeprowadzenie stosownych badań. W świetle aktualnego stanu prawnego nie będzie jednak
to możliwe w najbliższych miesiącach. Będę Państwa Radnych informował o postępach prac
i  przedłożę,  po  ich  wykonaniu,  uzupełniony  o  wszelkie  niezbędne  elementy  „Plan
Gospodarki  Niskoemisyjnej”  (PGN),  jak  również  zaktualizowane  „Założenia  do  planu
zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-
2030”.  Dokumenty  te  –  konieczne  do  złożenia  w  NFOŚiGW  -  wymagają  przed  ich
uchwaleniem przez Radę Miasta Kalisza, przeprowadzenia stosownych procedur, nałożonych
obecnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Jak  widać  złożoność  materii,  z  którą  się  zmierzamy  jest  duża,  bowiem  środki,  które
przeznacza się na geotermię są znaczące. Trudno zatem bardzo szczegółowo ocenić, jakiego
rodzaju fundusze w kolejnych latach będą niezbędne do zabezpieczenia w budżecie Miasta
Kalisza  dla  realizacji  omawianego  działania.  Te  obecnie  zarezerwowane  pozwalają  na
wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentach programowych Miasta. W przypadku gdy
będziemy  dysponować  bardziej  konkretnymi  danymi  dotyczącymi  wykonania
przedmiotowego zadania,  możliwe  będzie  omówienie  powyższego  na  Komisjach  Rady
Miasta Kalisza.

Informuję również, że Miasto Kalisz nie posiada innych bardziej szczegółowych – poza wyżej
wymienionymi  -  opracowań,  badań  lub  danych  na  temat  zasobów  geotermalnych.
Oczywiste  jest,  że  dysponujemy  powszechnie  dostępną  wiedzą,  która  jest  w  dyspozycji
Geologa Powiatowego, np. ogólny Atlas Geotermalny Polski (do wglądu), czy też dostępne na
stronach  internetowych  dane  o  odwiertach  dokonanych  w  latach  minionych  na  terenach
miasta Kalisza i w jego otoczeniu.

Mam nadzieję, że powyżej przekazane przeze mnie informacje wyczerpują odpowiedź
na wszystkie pytania Pani Radnej zawarte w przywołanej na wstępie interpelacji.




