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Opis przebiegu i form konsultacji 

 

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących diagnozy 

strategicznej Miasta Kalisza.  

 

Konsultacje były prowadzone w dniach od 3 listopada do 19 listopada 2021 roku na 

podstawie Zarządzenia Nr 632/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 

2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy strategicznej Miasta 

Kalisza.  

 

Konsultacje prowadzone były w formie zbierania uwag, propozycji i opinii  

w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

 

Diagnoza strategiczna Miasta Kalisza została udostępniona: 

 elektronicznie na stronie internetowej Miasta Kalisza www.kalisz.pl,  

a także na stronie BIP UM Kalisz www.bip.kalisz.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, 

odnośnik do dokumentu znajdował się również na portalu społecznościowym Facebook 

na profilu Kalisz. Dopisz swoją historię, 

 w wersji papierowej w holu przy portierni w budynku Ratusza,  

ul. Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu oraz w punkcie informacyjnym Biura 

Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w godzinach pracy Urzędu. 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych podano do publicznej wiadomości w 

następujący sposób: 

1. obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza od dnia 27 października 

2021 r.  

2. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia pod adresem: 

https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/632zarz2021.pdf od dnia 27 października 

2021 r., 

3. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne pod 

adresem: 

https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/konsultacje/2710-obwieszczenie.pdf od dnia 27 

października 2021 r. 

 

Ponadto ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało umieszczone: 

1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kalisza pod adresem: 

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-diagnozy-

strategicznej-miasta-kalisza,43555 od dnia 28 października 2021 r., 

2. na profilu Kalisz. Dopisz swoją historię, na portalu społecznościowym Facebook: post 

w dniu 7 listopada 2021 r.  

 

Zestawienie uwag, propozycji i opinii 

 

Konsultacje odbyły się zgodnie z określonym w Zarządzeniu Nr 632/2021 Prezydenta 

Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. sposobie ich przeprowadzenia – do 19 

listopada 2021 r. wpłynęły 4 formularze konsultacyjne zawierające łącznie 70 uwag. 

Zestawienie uwag złożonych w ramach konsultacji:  

Uwagi uwzględnione: 36 

Uwagi częściowo uwzględnione: 9 

http://www.bip.kalisz.pl/
https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/632zarz2021.pdf
https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/konsultacje/2710-obwieszczenie.pdf
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-diagnozy-strategicznej-miasta-kalisza,43555
https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-diagnozy-strategicznej-miasta-kalisza,43555
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Uwagi nieuwzględnione: 24 

Nie dotyczy: 1 

Wyjaśnienia: 70 

Dziękujemy za opinię wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach 

społecznych.  
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Lp. 
Zgłaszający/ 

Źródło 

uwagi 

Część dokumentu 

/nr strony, którego 

dotyczy uwaga/ 

propozycja / 

opinia 

Treść uwagi/propozycji 

/opinii wraz z 

uzasadnieniem 

Komentarz Metaphor Rozstrzygnięcie 

1 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Strona 8 Badanie 

ankietowe 

 metodą CAWI

„Wykorzystanie metody 

CAWI 

w okresie pandemii okazało 

się najbezpieczniejszą formą 

pozyskania informacji od 

mieszkańców ale nie 

zapewnia wiarygodnej próbki 

ankietowanych co stawia pod 

znakiem zapytania 

 wiarygodność diagnozy!!!!!!”

Wykorzystanie metody CAWI jest zgodne 

z warunkami zamówienia publicznego 

dot. opracowania Diagnozy miasta 

Kalisza. W ramach realizacji badań do 

diagnozy powinny zostać zrealizowane 

badania ilościowe PAPI: zrealizowane za 

pomocą kwestionariusza papierowego, 

jednakże ze względu na panującą 

sytuację pandemiczną badanie zostało 

wykonane metodą CAWI (kwestionariusz 

elektroniczny). Mieszkańcy mieli również 

możliwość skorzystania z kwestionariusza 

papierowego – do Urzędu Miasta 

wpłynęły dwie ankiety. Zmiana narzędzia 

została potwierdzona przez Urząd Miasta. 

Badanie odbyło się na reprezentatywnej 

próbie dla populacji zamkniętej. Brak 

wiarygodności wyników badań jest 

bezzasadna.  

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

2 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Zagrożenia 188 „Proszę dopisać: 

Brak realizacji przez władzę 

przyjętych zapisów działań w 

strategii transportowej 

 koncepcji dróg rowerowych”

Władze Kalisza sukcesywnie rozwijają 

sieć dróg rowerowych na obszarze 

miasta, co oznacza, że sformułowanie o 

braku realizacji przyjętych zapisów jest 

nieuzasadnione. Zamiast użycia słowa 

„brak” właściwszym jest słowo 

„opóźnienia”.   

Rozstrzygnięcie: 

wniosek 

częściowo 

uwzględniony.  
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Dopisano w zagrożeniach: opóźnienia 

w realizacji koncepcji przebiegu tras 

rowerowych na terenie Kalisza. 

3 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

187 słabe strony 

Niewystarczająca 

liczba biletomatów 

autobusów, co 

powoduje długie 

oczekiwanie na 

autobus po 

 zakończeniu lekcji

„Zamienić niewystarczającą 

na „Brak” ich w autobusach 

 KLA”

Zdaniem badanych na przystankach (w 

systemie) są biletomaty, ale brakuje ich 

w autobusach, co oznacza, że liczba jest 

niewystarczająca. 

 

https://kla.com.pl/biletomat/ 

https://kla.com.pl/zmiana-zasad-

sprzedazy-biletow-w-autobusach-kla/ 

 

Zmieniono: Niewystarczająca liczba 

biletomatów na przystankach i brak w 

autobusach KLA. 

Rozstrzygnięcie: 

wniosek 

uwzględniony. 

4 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Niewystarczające 

skoordynowanie 

planu 

zajęć szkół średnich z 

rozkładami jazdy 

autobusów, co 

powoduje długie 

oczekiwanie na 

autobus po 

 zakończeniu lekcji

„rzecz niemożliwa do 

skoordynowania w obecnym 

stanie organizacji 

komunikacji miejskiej (brak 

 autobusu na telefon)”

W diagnozie zasygnalizowano potrzebę 

mieszkańców, do tej potrzeby trzeba się 

odnieść w trakcie prac nad strategią. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

5 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 „brak stwierdzenia, że 

autobusy nie mają 

priorytetów w ruchu czas 

podróży się wydłuża, 

wzrastają koszty 

To jest dobra uwaga, warto ją 

wprowadzić do słabych stron sfery 

infrastrukturalnej. 

 

Dopisano w słabych stronach sfery 

infrastrukturalnej: Autobusy nie mają 

Rozstrzygnięcie: 

wniosek 

uwzględniony. 

https://kla.com.pl/biletomat/
https://kla.com.pl/zmiana-zasad-sprzedazy-biletow-w-autobusach-kla/
https://kla.com.pl/zmiana-zasad-sprzedazy-biletow-w-autobusach-kla/
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 funkcjonowania” priorytetów w ruchu, czas podróży się 

wydłuża, wzrastają koszty 

funkcjonowania. 

6 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Nierównomierne 

nasycenie miasta 

liniami 

 autobusowymi

„nasycenie zależy od potrzeb 

i liczby generatorów 

 podróży”

W percepcji mieszkańców występuje 

nierównomierne nasycenie miasta liniami 

autobusowym, zjawisko kursowania 

autobusów falami („stadami”), a także 

niedostateczna synchronizacja rozkładów 

jazdy. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony.  

7 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

187 Kursy autobusów 

odbywają się falami 

(„stadami”)-nie są 

równomiernie 

 rozłożone w czasie

„stwierdzenie wymaga 

omówienia; sytuacja ta 

wynika z wybranego odcinka 

synchronizacji. Sytuacja ta 

odbywa się na krótkim 

odcinku gdzie częstotliwość 

jest duża bo synchronizacji i 

taktowanie wykonywane jest 

na osiedlach mieszkalnych” 

Taka jest percepcja zjawiska przez 

mieszkańców. O jakości życia 

mieszkańców decyduje ocena 

subiektywna i ona właśnie jest 

demonstrowana w diagnozie. W 

diagnozie nie koncentrowaliśmy się na 

dogłębnym wyjaśnianiu zjawisk i 

związków przyczynowo – skutkowych.  

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony.  

8 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

ZAGROŻENIA  188 

Ograniczenia 

komunikacji 

miejskiej, polegające 

na niezbyt dobrym 

dopasowaniu kursów 

do potrzeb 

mieszkańców 

„nieprawidłowa teza 

prawdziwa to: Ograniczenia 

komunikacji miejskiej, 

polegające na wzroście 

kosztów i braku podwyżek 

biletów przy drastycznie 

spadającej prędkości 

podróżowania autobusów a 

to skutkuje nie zaspokojenia 

 potrzeb mieszkańców”

Dodana teza jest interesującym 

działaniem, które należy przedyskutować 

w pracach nad strategią. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek na 

etapie tworzenia 

diagnozy 

nieuwzględniony.  

9 Dariusz Mencel Część przestarzałego „nieprawda w chwili obecnej Zdaniem niektórych mieszkańców, co Rozstrzygnięcie: 
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Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

taboru autobusowego 

powoduje poczucie 

dyskomfortu i 

przyczynia 

się do większego 

zanieczyszczenia 

 środowiska

proszę usunąć” 

 

było sygnalizowane podczas badań 

jakościowych część przestarzałego taboru 

autobusowego powoduje poczucie 

dyskomfortu i przyczynia się do 

większego zanieczyszczenia środowiska. 

W 2021 roku Miasto Kalisz nie kupowało 

nowych autobusów.  

W 2020 roku 50% taboru miało do 3 lat, 

druga połowa 6 lat i więcej. Stwierdzenie, 

ze cześć taboru jest przestarzała jest 

więc zbyt ogólna. 6-letnie autobusy nie 

są uważane za stare, ale napęd tego 

autobusu może wpływać na emisje 

zanieczyszczeń.  

Zmieniono zapis na: Zdaniem 

niektórych mieszkańców część 

przestarzałego taboru autobusowego 

powoduje poczucie dyskomfortu i 

przyczynia się do większego 

zanieczyszczenia środowiska. 

wniosek 

częściowo 

uwzględniony.  

 

 

 

 

10 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Brak synchronizacji 

linii autobusowych, 

co 

powoduje 

konieczność długiego 

oczekiwania 

na kolejny autobus 

na przystanku 

 przesiadkowym

„nieprawdziwe stwierdzenie 

usunąć” 

W percepcji mieszkańców występuje 

nierównomierne nasycenie miasta liniami 

autobusowym, zjawisko kursowania 

autobusów falami („stadami”), a także 

niedostateczna synchronizacja rozkładów 

jazdy. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony.  

11 Dariusz Mencel tworzenie „nie zgadzam się z opinią. Metodą CAWI zebrano ponad 1324 opinii, Rozstrzygnięcie: 
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Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

„kontrapasów” dla 

rowerów na 

drogach 

samochodowych 

(rowerzyści nie 

czują się bezpiecznie 

na takim 

 „kontrapasie”)

Kwestionuję wiarygodność 

opinii zebranej metodą 

CAWI” 

czyli ponad 1,5% mieszkańców miasta. 

Jest to metoda powszechnie stosowana i 

wskazana w zamówieniu na realizację 

Diagnozy m. Kalisza przez UM Kalisza. 

Uważamy, że zebrane tą metodą dane są 

wiarygodne. Świadczą o tym także 

raporty z badań (pełna wersja dostępna 

w UM Kalisza), wskazujące na dużą 

dywersyfikację respondentów ze względu 

na wiele cech demograficznych. 

Wniosek 

nieuwzględniony.  

 

12 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Szanse 

 

 

„Ścieżki rowerowe nie tworzą 

jednej spójnej 

sieci umożliwiającej 

przemieszczanie się 

w dowolne miejsce w 

Kaliszu; brak opisu że miastu 

nie realizuje żadnej 

inwestycji zgodnie z 

kolejnością wskazaną w 

koncepcji przyjętej przez 

miasto brak ulic 

jednokierunkowych z opcją 

jazdy pod prąd dla 

 rowerzystów”

Władze Kalisza sukcesywnie rozwijają 

sieć dróg rowerowych na obszarze 

miasta, co oznacza, że sformułowanie o 

braku realizacji przyjętych zapisów jest 

nieuzasadnione. 

 

Dopisano w zagrożeniach: opóźnienia 

w realizacji koncepcji przebiegu tras 

rowerowych na terenie Kalisza. 

Rozstrzygnięcie: 

wniosek 

częściowo 

uwzględniony. 

13 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Str 164  

Zwiększenie liczby 

połączeń często 

okazuje się receptą 

pomagającą odwrócić 

trend spadającej 

liczby pasażerów. W 

„Brak logiki we 

wnioskowaniu” 

To nie jest błąd we wnioskowaniu tylko 

paradoks: zwiększenie dopłat do 

komunikacji miejskiej może być 

uzasadnione zwiększającą się liczbą 

pasażerów. Jeśli jednak nie ma dopłat, 

nie ma także bodźców ekonomicznych dla 

pasażerów dla zwiększania intensywności 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony.  
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tym sensie wielkość 

dopłat z budżetu 

(pozwalająca na 

zwiększanie liczby 

kursów) może mieć 

istotne znaczenie dla 

zachowań 

transportowych 

 mieszkańców.

korzystania z komunikacji miejskiej. 

14 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

205 Brak raportu: 

Okresowy raport 

sprawozdawczy z realizacji 

Strategii Rozwoju Miasta 

Kalisza na lata 2014-2024 za 

 rok 2020.

W okresie prac nad Diagnozą nie 

otrzymaliśmy raportu za 2020 rok. 

Raport nie mógł być opracowany w 

okresie prac nad diagnozą gdyż obejmuje 

wskaźniki, dla których dane były 

niedostępne.   

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

15 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

192 Niska 

efektywność firm 

świadczących usługi 

czyszczenia miasta 

„Co autor ma na myśli? Może 

źle opisane warunki 

świadczenia usługi przez 

miasto? Brudne miasto to 

 wina Miasta a nie firm”

Według definicji słownika PWN 

„efektywny” oznacza dający dobre 

wyniki, wydajny. Tym samym definicja 

słowa „efektywność” wskazuje na 

koncentracji się na efektach działania a 

nie jego przyczynach czy zależnościach. 

Usługi oczyszczania miasta zlecane są 

podmiotom zewnętrznym, dlatego 

zgłaszane opinie i postulaty dotyczące 

czystości miasta w odniesieniu do firm, 

które świadczą wskazane usługi, a także 

wobec nich zgłaszana jest „niska 

efektywność”.  

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

16 Dariusz Mencel 

Formularz 

102 Należy 

kontynuować podjęte 

„Ścieżki rowerowe nie tworzą 

jednej spójnej 

Uwagę dotyczącą ścieżek rowerowych 

uwzględniono w uwadze 2. Pojęcie 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 
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konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

przez samorząd 

działania służące 

modernizacji 

kluczowych ścieżek 

komunikacyjnych 

oraz samego 

transportu 

 miejskiego

sieci umożliwiającej 

przemieszczanie się 

w dowolne miejsce w 

Kaliszu; brak opisu, że 

miastu nie realizuje żadnej 

inwestycji zgodnie z 

kolejnością wskazaną w 

koncepcji przyjętej przez 

 miasto”

ścieżek komunikacyjnych jest jednak 

szersze i autorzy Diagnozy proponują 

zostawić ten zapis. 

nieuwzględniony. 

17 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

W całym dokumencie  Brak opisu koncepcji dróg 

rowerowych i jego realizacji   

Brak opisu centrów 

przesiadkowych dworce i ul. 

 Majkowska i ich roli

Dokonano krótkiego opisu 

rekomendowanych zmian w koncepcji 

ścieżek rowerowych. Wprowadzono 

nowy akapit o numerze 424 w 

konsultowanym dokumencie, (po 

konsultacjach: akapit o numerze 431 

o brzmieniu: W Koncepcji przebiegu tras 

rowerowych dla Miasta Kalisza (2017) 

określono cztery bariery ruchu 

rowerowego w Kaliszu, tj. brak spójnego 

szkieletu tras rowerowych, 

niewystarczającą ilość ulic przyjaznych 

dla rowerzystów, brak ciągłych tras 

wzdłuż rzeki Prosny oraz występowanie 

tras rowerowych wyznaczonych na 

chodnikach. Dla ograniczenia 

wymienionych barier przyjęto koncepcję 

stworzenia kluczowego szkieletu w 

systemie tras rowerowych w Kaliszu, 

dotyczącej określenia 8 rekomendowanych 

tras głównych oraz 14 tras pozostałych 

(Koncepcja przebiegu tras rowerowych 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony.  
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dla Miasta Kalisza 2017, s.17-23).W 

realizacji tej koncepcji występują 

opóźnienia.  

 

Ponadto wprowadzono źródło do 

bibliografii: Koncepcja przebiegu tras 

rowerowych dla Miasta Kalisza 2017, 

Załącznik do Zarządzenie Nr 145/2017 

Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 

2017 r. 

18 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Proponuję odwrócić 

piramidę ruchu w 

Kaliszu Wzorzec 

Hiszpania, 

Pontevedra 

„W pierwszej kolejności 

zwracamy uwagę na 

pieszych, potem bierzemy 

pod uwagę rowerzystów i 

transport publiczny. Na 

końcu samochody 

indywidualnych 

mieszkańców. Takie 

podejście zapewni: 

 Zmniejszenie ruchu 

samochodowego o 50% 

 Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

powietrza 

 Likwidację wypadków 

samochodowych i 

przypadków śmiertelnych. 

 Zwiększenie się liczby 

mieszkańców. 

Wzrost zadowolenia 

 mieszkańców”

Proponowane założenia można przyjąć w 

pracach nad strategią, co powinno być 

skonsultowane z interesariuszami. 

 

To jest uwaga/komentarz z zakresu 

tematycznego bliższego Strategii m. 

Kalisza. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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19 Dariusz Mencel 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

 „Postuluję w ramach strategii 

prowadzenie działań 

edukacyjnych w zakresie 

wiedzy o organizacji 

zarządzania w mieście, 

budżecie, sposobie wpływu 

mieszkańca na decyzje, o 

działaniach podejmowanych 

przez miasto.” 

Postulat dotyczy tworzenia strategii, a nie 

dokumentu diagnozy. 

Nie dotyczy 

20 Dom Pomocy 

Społecznej w 

Kaliszu 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Strona 59 i 61 - nie 

uwzględniono zadań 

realizowanych przez 

DPS Kalisz w ramach 

opieki całodobowej 

oraz dziennej 

„DPS Kalisz świadczy usługi 

całodobowej opieki 

pielęgnacji dla 180 

mieszkańców Kalisza (175 

osób według stanu na dzień 

31.10.2021). DPS Kalisz 

świadczy usługi dziennego 

pobytu dla 20 osób starszych 

(11 osób wg stanu na dzień 

31.10.2021)” 

Wniosek został uwzględniony. 

 

W dokumencie Diagnozy dopisano: 

DPS Kalisz świadczy usługi całodobowej 

opieki pielęgnacji dla 180 mieszkańców 

Kalisza (175 osób według stanu na dzień 

31.10.2021). DPS Kalisz świadczy usługi 

dziennego pobytu dla 20 osób starszych 

(11 osób wg stanu na dzień 31.10.2021). 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

21 Dom Pomocy 

Społecznej w 

Kaliszu 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Str 100 - nie 

uwzględniono 

konieczności 

zwiększonych potrzeb 

zapewnienia opieki 

osobom starszym 

zarówno w 

całodobowej jak i 

dziennej oraz 

wytchnieniowej 

„Wzrost zapotrzebowania na 

opiekę całodobową i dzienną. 

Wzrost zapotrzebowania na 

dodatkowe/specjalistyczne 

domy pomoc społecznej w 

związku ze zmianami 

demograficznymi.” 

Wniosek został uwzględniony. 

 

W dokumencie Diagnozy dopisano: 

Wzrost zapotrzebowania na opiekę 

całodobową i dzienną. Wzrost 

zapotrzebowania na 

dodatkowe/specjalistyczne domy pomocy 

społecznej w związku ze zmianami 

demograficznymi. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony.  
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22 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 Akapit nr 10 Tabela 1.1. Metody 

jakościowe wykorzystanie w 

pracach nad Diagnozą 

sytuacji społeczno-

gospodarczej. 

Kalisza Analiza dokumentów 

(Desktop Research) - 

chodziło raczej o desk 

 research. Akapit nr 10

Zgodnie z definicją Dictionary Cambridge 

(https://dictionary.cambridge.org/diction

ary/english/desk-research) użyte 

sformułowanie dotyczące badań wtórnych 

„Desktop Research” jest poprawne. W 

przestrzeni publicznej funkcjonują obie 

wskazane nazwy (Desktop Research oraz 

Desk Research) określające badania 

wtórne, jednakże w dosłownym 

tłumaczeniu desktop research oznacza: 

badanie prowadzone przy biurku z kolei 

desk research w wolnym tłumaczeniu to 

badanie biurka. W opracowaniach 

naukowych występuję określenie 

„Desktop research” odnoszące się do 

badań wtórnych.  

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

23 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Akapit nr 29 Migracja w 2019 roku w 

Kaliszu (-3,20): w jakich to 

jednostkach? 

 

Co ciekawe, saldo migracji w 

Ostrowie Wlkp. w 2019 roku 

wyniosło 0,93%: raczej 

współczynnik salda migracji; 

jeśli wyrażony w %, to jest 

to saldo migracji w 

 przeliczeniu na 100 osób. 

Uwagę uwzględniono:  

Akapit 29 uzyskuje brzmienie:   

 

W przypadku wskaźnika salda migracji, 

we wszystkich badanych podmiotach 

kształtował się on malejąco, z wyjątkiem 

2015 roku, co do którego brak danych. 

Migracja w 2019 roku w Kaliszu (-3,20%) 

była nieznacznie mniejsza od migracji w 

Płocku (-3,36), Włocławku (4,81%), 

Tarnowie (5,95%), Lesznie (5,14%). Co 

ciekawe, wskaźnik salda migracji w 

Ostrowie Wlkp. w 2019 roku wyniósł 

0,93%. We wszystkich badanych 

miastach przeważała migracja krajowa. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/desk-research
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/desk-research
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Prognozuje się, że z powodu pandemii w 

latach 2020 i 2021 nastąpiło 

zmniejszenie migracji zarówno 

zagranicznej, jak i krajowej. Nasilenie 

zjawiska może wystąpić w związku z 

odmrożeniem gospodarki po okresie 

pandemii.  

24 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 30   Liczba mieszkańców w 

wieku 0-2, 3-6, 7-12, 13-15, 

16-18 we wszystkich 

miastach kształtowała się na 

podobnym poziomie, w 

przedziale 2-6%: czy na 

pewno liczba? chyba raczej 

udział. 

Wniosek został uwzględniony. 

W dokumencie Diagnozy zmieniono 

„liczbę” na „udział”. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

25 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk  

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 60 Najliczniejszą grupą wiekową 

mieszkańców we wszystkich 

porównywanych miastach, w 

tym w 

Kaliszu, byli w analizowanym 

okresie, mieszkańcy w wieku 

powyżej 35 lat:  

w dowolnej gminie 

najliczniejszą grupę wiekową 

stanowią mieszkańcy w 

wieku powyżej 35 lat; 35+ to 

 dość liczna grupa wiekowa

Punkt ten dotyczy analizy 

benchmarkingowej, gdzie szukano 

podobieństw pomiędzy analizowanymi 

miastami i dzięki określeniu pułapu 

wiekowego na wskazanym poziomie 

uwypukla się podobieństwa pomiędzy 

miastami.  

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

26 DS 

CONSULTING 

Akapit nr 66  W Kaliszu, we wszystkich 

latach, odsetek ludności w 

Uwaga została uwzględniona a 

akapit nr 66 otrzymuje brzmienie: 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 
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Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

wieku przedprodukcyjnym 

kształtował się na zbliżonym 

poziomie, średnio 16,7% i 

był nieznacznie mniejszy, o 

około 1-2%, od wartości 

wskaźników……………: 

chodziło zapewne o punkty 

procentowe? 

 

W Kaliszu, we wszystkich latach, odsetek 

ludności w wieku przedprodukcyjnym 

kształtował się na zbliżonym poziomie, 

średnio 16,7% i był nieznacznie 

mniejszy, o około 1-2 punkty 

procentowe, od wartości wskaźników 32 

dla Leszna, Ostrowa Wlkp. i Płocka. 

Odsetek ludności w wieku produkcyjnym 

we wszystkich podmiotach w okresie 

2014-2019 miał tendencję spadkową i na 

zbliżonym poziomie: z 60% w 2014 roku 

do 57% w 2019 roku w Kaliszu, 62% w 

2014 roku do 58% w 2019 w pozostałych 

miastach. Obserwujemy wzrost udziału 

ludności w wieku poprodukcyjnym we 

wszystkim analizowanych miastach. Dla 

Kalisza w 2019 roku udział ten wyniósł 

26% i był o kilka punktów procentowych 

wyższy niż w większości miast 

porównawczych.  

uwzględniony. 

27 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 125 Migracje odpowiadają więc 

za około połowę spadku 

liczby ludności Kalisza: 

Skąd ten wniosek? Ubytek 

naturalny w 2020 roku 

wyniósł ponad 700 osób; 

zatem to znaczna nadwyżka 

liczby zgonów nad liczbą 

urodzeń w głównej mierze 

odpowiada za spadek liczby 

ludności; pokazuje to też 

Uwaga uwzględniona:  

 

Nowe brzmienie akapitu 125:  

Od wielu lat trwa negatywny trend 

polegający na spadku ludności miasta 

Kalisza. Zjawisko to wyjaśniają niski 

przyrost naturalny, relatywnie wysoki 

odsetek zgonów oraz migracje. Zgony 

odpowiadają za istotną część spadku 

populacji miasta Kalisza. Obserwuje się 

również niską dzietność mieszkanek 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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 porównanie wskaźników 

salda migracji i przyrostu 

naturalnego w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców (w 

2019 roku było to -3,2 w 

przypadku migracji wobec -

5,1 w odniesieniu do 

 przyrostu naturalnego)

Kalisza. Saldo migracji wewnętrznych 

wyniosło w 2020 roku -265 osób, a saldo 

migracji zagranicznych -29 osób. 

28 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 126 Wykres 2.2. Przyrost 

naturalny w Kaliszu na tle 

Wielkopolski w latach 2015-

2019 (w %): 

Wydaje się, że to wskaźnik 

przyrost naturalny na 1000 

ludności; nie jest on 

 podawany w %

Uwagę uwzględniono: z tytułu wykresu 

2.2. usunięto (%) 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

29 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 127 Liczba pracujących na 1000 

ludności wyniosła 

w 2019 roku 344 i była 

wyższa od średniej dla 

województwa 

wielkopolskiego (285). 

Skąd tu się wzięła liczba 

 pracujących?

Wniosek uwzględniony. 

 

Usunięto w akapicie 127 zdanie: Liczba 

pracujących na 1000 ludności wyniosła w 

2019 roku 344 i była wyższa od średniej 

dla województwa wielkopolskiego (285). 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

30 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

Akapit nr 129 Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym oscyluje 

na poziomie 

Słuszna uwaga – zostanie uwzględniona 

– natomiast akapit 129 nie odnosi się do 

starzenia się społeczeństwa – tylko 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

częściowo 
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ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

16,8%............:jak w % to 

nie liczba, a raczej udział w 

ogóle ludności. 

W tym samym okresie 

odnotowano 1,7 rozwodów 

przypadających na 1000 

mieszkańców. Jest to 

wartość niższa od wartości 

dla województwa 

wielkopolskiego (5,0) oraz od 

wartości dla Polski (4,8). 

Ponad 26% mieszkańców 

Kalisza jest stanu wolnego, 

55,4% żyje w małżeństwie, 

6,9% mieszkańców jest po 

rozwodzie, a 11,1% to 

wdowy i wdowcy: jaki to ma 

związek ze starzeniem się 

 społeczeństwa? 

kolejny 130. Nie sformułowano w tym 

zakresie konkretnej treści uwagi lub 

propozycji zmiany. 

 

Zamieniono: „liczba” na „udział”. 

  

uwzględniony. 

 

 

31 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 131  Liczba mieszkańców w wieku 

0-14 lat utrzymuje się na 

stałym poziomie, liczba 

mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 

(kobiety 15-59 lat, 

mężczyźni 15-64 lat) 

systematycznie…………….: 

proponujemy jednak 

posługiwać się definicją 

wieku produkcyjnego według 

GUS, tj. dla mężczyzn grupa 

Przedstawione dane są generowane z 

GUS, gdzie wiek produkcyjny kobiet 

określony to 15-59 lat kobiety a 

mężczyzn: 15-64 lata. 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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wieku 18-64 lata, dla kobiet 

 - 18-59 lat.

32 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 132 Konsekwencją ujemnego 

przyrostu naturalnego 

oraz ……………….: to raczej 

konsekwencja spadającej 

 liczby urodzeń

Spadająca liczba urodzeń jest 

uwzględniona w przyroście naturalnym w 

związku z tym autorzy dokumentu 

proponują pozostawić zapis. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

33 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr od 143 2.2. Polityka społeczna 

Wsparcie osobom starszym 

oferują ponadto kluby 

seniora, domy dziennego 

pobytu itp. 

Wartościowym byłoby 

wiedzieć ile, jakie w Kaliszu, 

czy ten dostęp jest dobry, 

czy już teraz 

niewystarczający? Warto 

uzupełnić diagnozę o 

informacje nt. mieszkań dla 

seniorów; ile już teraz jest 

mieszkań przeznaczonych dla 

seniorów? Jakie jest 

zapotrzebowanie na nie (ile 

osób 60+ jest na liście 

oczekujących)? 

 

Wniosek uwzględniony: dodane do 

dokumentu: 

Działaniami polityki senioralnej objęte są: 

- osoby, które ukończyły 60-ty rok życia, 

- oraz osoby niepełnosprawne, o których 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

Działania Miasta Kalisza określone są 

przede wszystkim w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Miasta Kalisza na lata 2016-2025 

(Uchwała NR XXI/265/2016). 

W ramach systemu pomocy w mieście 

kierowanej do osób starszych w Kaliszu 

funkcjonuje: 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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Szczególnego wsparcia 

wymagają także osoby z 

niepełnosprawnościami. Jakie 

wsparcie już teraz w Kaliszu 

otrzymują? Jakie są potrzeby 

 w tym zakresie?

dysponuje 110 miejscami. Z usług 

świadczonych przez Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej w 2020r roku 

skorzystały 122 osoby. 

 Dom Pomocy Społecznej dysponuje 

180 miejscami dla osób przewlekle 

somatycznie chorych. Średnia wieku 

mieszkańca DPS w Kaliszu wynosiła 83 

lat.  

W 2020 r. ilość mieszkańców kształtowała 

się w następujący sposób: 

 I kwartał: 177 osób,   

 II kwartał 126 osób,  

 III kwartał: 144 osób,  

 IV Kwartał: 151 osób. 

Ponadto w 2020 r zarejestrowano: 99 

zgonów, 74 przyjęć i 4 rezygnacje. 

W mieście Kaliszu pomoc w formie usług 

opiekuńczych świadczą dwie organizacje 

pozarządowe: Wielkopolski Oddział 

Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki, które 

zostały wyłonione w ramach konkursu 

ofert, przygotowywanego przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. 

Ilość osób objętych usługami 

opiekuńczymi w roku 2019 to 687 osób a 

w roku 2020 – 642 osób. 

W 2020 roku 99 osób zostało 



22 

 

zakwalifikowanych do skierowania do 

domów pomocy społecznej. 

Umieszczonych zostało łącznie 93 osoby 

(w tym 73 osoby w Domu Pomocy 

Społecznej w Kaliszu i 20 osób w domach 

pomocy społecznej poza Kaliszem). 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

została opisana w załączniku nr 1 do 

niniejszej tabeli ze względu na 

obszerność wpisu. 

34 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 145 Wykres 2.5. Liczba osób 

oczekujących na pobyt w 

domu pomocy społecznej: to 

w końcu odsetek czy liczba? 

jeśli odsetek, to w jakiej 

grupie? wśród seniorów? czy 

chodzi o liczbę oczekujących 

w przeliczeniu na jedno 

miejsce? ile jest miejsc w 

DPS w Kaliszu? czy ta liczba 

zmieniała się na przestrzeni 

 ostatnich lat?

Szczegóły zostały uzupełnione – 

szczegóły znajdują się w punkcie 20 

niniejszego dokumentu. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

35 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

Akapit nr 147 W Kaliszu działało 7 

placówek dedykowanych 

pomocy osobom dorosłym 

(kluby seniora, domy opieki 

całodobowej, domy opieki 

dziennej itp.): 

czy to placówki dedykowane 

osobom z 

W dokumencie diagnozy zmieniono: 

„dedykowanych” na „przeznaczonych 

dla...” 

Numeracja tabeli 2.2. przesunięta na 

koniec zdania: „Osób dorosłych z 

orzeczeniem 05-R według danych w 

Kaliszu w latach 2015 do 2020 jest 6289 

osób, z czego kobiet 3550, a mężczyzn 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

 

 



23 

 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

niepełnosprawnościami? Jeśli 

nie, to bez sensu jest pisanie 

o tym w tym miejscu; poza 

tym tabela 2.2. nie odnosi 

 się do tych placówek.

2740” 

36 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 148 Brak w diagnozie analizy 

uwzględnionej miejsca w 

żłobkach publicznych i 

prywatnych – ile dzieci nie 

zostało przyjętych do 

żłobków publicznych. Czy 

wszyscy, którzy chcą mają 

zapewnione miejsce w 

żłobku? co z liczbą miejsc w 

przedszkolach? 

Wniosek uwzględniony – ze względu na 

obszerność wpisu zamieszczony jako 

załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

37 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 149 Wykres 2.7. Odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach 

w Kaliszu w latach 2015-

2019: legenda - przyrost 

liczby dzieci czy raczej 

odsetek dzieci? tu legenda 

zresztą nie ma większego 

sensu.  

Wniosek uwzględniony – w wykresu 2.7 

został usunięty „Przyrost liczby dzieci” 

(W dokumencie po konsultacjach numer 

wykresu 2.6) 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

38 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Akapit nr 155 Ładnie wygląda ta liczba, ale 

wartościowszym byłoby 

wiedzieć, ile spośród tych 

300 NGO faktycznie 

angażuje się w działania na 

W 2021 r. Miasto Kalisz skierowało do 

Sądu Rejonowego w Poznaniu blisko 30 

wniosków o wykreślenie z rejestru NGO. 

Jednakże uzupełnienie tych danych nie 

pozwoli na rozwianie wątpliwości 

postawionych w komentarzu. W każdej 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

rzecz miasta. populacji podmiotów są one mniej lub 

bardziej aktywne, ponadto nie mamy 

danych porównawczych, z których 

wynikałoby, że w Kaliszu zjawisko 

nieaktywnych NGO występuje w 

większym nasileniu niż w innych 

miastach. Wszędzie znajdą się 

nieaktywne NGO, a ich nieistnienie nie 

jest dowodem na brak aktywności 

społeczeństwa obywatelskiego, wręcz 

przeciwnie nawet nieaktywne, ale 

zarejestrowane NGO stanowią pewien 

pozytywny wskaźnik gotowości do 

realizacji działań na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego.  

39 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 172  2.5. Sytuacja materialna i 

mieszkaniowa mieszkańców 

Sytuacja materialna 

mieszkańców:  

ten fragment w zasadzie nic 

nie mówi o sytuacji 

materialnej. W diagnozie pod 

tym rozdziałem jest w 

zasadzie odniesienie tylko do 

średniego wynagrodzenia 

brutto, które jest wprawdzie 

najłatwiej dostępnym, ale 

również bardzo słabym i 

niewiele mówiącym o 

rzeczywistej sytuacji 

materialnej kaliszan 

miernikiem; lepsze byłyby 

Dodano wybrane wskaźniki dotyczące 

sytuacji materialnej i mieszkaniowej 

mieszkańców Kalisza w latach 2015-2020 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszego dokumentu. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

częściowo 

uwzględniony. 
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dane z POLTAX (na 

monitorze miasta takie dane 

były dostępne). Diagnoza 

powinna zostać uzupełniona 

w tym zakresie. 

Ile jest mieszkań w 

wartościach bezwzględnych? 

Jak zmienia się ta liczba na 

przestrzeni ostatnich lat? Jak 

kształtują się ceny mieszkań 

na rynku pierwotnym i 

 wtórnym?

40 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 

180,181,182 

cały ten fragment z raportu z 

badań jest tu zbędny i 

zupełnie nie pasuje 

Brak podstawy merytorycznej do 

usunięcia wskazanych fragmentów 

diagnozy. Raport został wielokrotnie 

przeczytany przez przedstawicieli Urzędu 

Miasta Kalisza i nie zgłaszano 

konieczności usuwania tego fragmentu. 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

 

41 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

Akapit nr 186 Warto jednak zauważyć, że 

ceny nieruchomości w 

Kaliszu są zauważalnie niższe 

niż w dużych metropoliach: 

warto dodać ile kosztują 

mieszkania w Kaliszu.  

Dane zostaną uzupełnione w paragrafie 

187 – szczegóły uzupełnienia w 

załączniku nr 4 do niniejszego 

dokumentu. 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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elektroniczną. 

42 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 187 Szkoły ponadgimnazjalne: 

ponadpodstawowe 

Szkoły ponadgimnazjalne są jeszcze 

obecnie. Uczniowie, którzy ukończyli 

gimnazja w 2019 roku poszli do szkół 

ponadgimnazjalnych, liceów 3-letnich i 

techników 4-letnich. Są tacy uczniowie w 

systemie oświaty – ostatni rocznik chodzi 

do LO 3-letniego i jest to szkoła 

ponadgimnazjalna. W przyszłym roku od 

września będą tylko licea 4-letnie jako 

szkoły ponadpodstawowe.   

 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

 

43 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit 188  Na terenie miasta w 2019 

roku funkcjonowało 24 szkół 

podstawowych, 6 szkół 

specjalnych, 11 gimnazjów 

prowadzonych przez miasto 

oraz 3 gimnazja prowadzone 

przez inne podmioty: od 

września 2019 roku już nie 

ma gimnazjów, w związku z 

czym analizowanie stanu 

sprzed tego okresu jest 

pozbawione sensu. 

 

Według danych za 2020 rok 

(tabela 2.11.) liczba uczniów 

przypadających na 1 oddział 

w przedszkolach wynosiła 

24, w szkołach 

Uzasadnienie w punkcie 42 Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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podstawowych 20, a w 

szkołach 

ponadgimnazjalnych – 27: w 

2020 nie było już gimnazjów, 

nie mogło być zatem również 

 szkół ponadgimnazjalnych.

44 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 204 Jedynie w 2020 roku, ze 

względu na obowiązujące 

zakazy związane z pandemią, 

w filharmonii 

odbyło się o prawie trzy 

razy mniej wydarzeń niż w 

pozostałych latach – należy 

 doprecyzować. 

Sformułowanie odpowiada formule 

dokumentu: ma za zadanie dać 

czytelnikowi ogólny obraz sytuacji, a nie 

obciążać go szczegółowymi statystykami, 

tam gdzie dana informacji nie poszerza 

zakresu zrozumienia sytuacji. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

 

45 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 213 Porównując opinie osób 

młodszych, do 26 roku życia, 

oraz osób starszych w 

przedziale wiekowym 

26 do 60, można zauważyć 

wyższy poziom 

krytycyzmu…………………..: czy 

naprawdę 30-latków można 

nazwać osobami starszymi?  

 

Może to wynikać z faktu, że 

osoby starsze są ze 

względów kulturowych 

bardziej nastawione na 

kolektywne konsumowanie 

Uwaga zostanie uwzględniona: 

 

Jest: Porównując opinie osób młodszych, 

do 26 roku życia, oraz osób starszych w 

przedziale wiekowym 

26 do 60, można zauważyć wyższy 

poziom krytycyzmu. 

 

Powinno być: Porównując opinie osób 

młodszych, do 26 roku życia, oraz osób w 

przedziale wiekowym 26 do 60, można 

zauważyć wyższy poziom krytycyzmu. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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usług społecznych, podczas 

gdy młodzież (Pokolenie Y i 

Pokolenie Z) trafniej 

charakteryzują wartości 

indywidualistyczne:  

 Czy 30-latkowie też?

46 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Akapit nr od 216  2.8. Sport, Rekreacja i 

Turystyka 

Brak informacji w diagnozie 

nt. dostępnych w mieście 

obiektów sportowych, a to 

 wydaje mi się dość ważne. 

Dodano do 225 akapitu: 

Warto wymienić również miejsca 

związane ze sportem i rekreacją o 

charakterze ponadlokalnym tj.: 

 Hala Kalisz Arena, ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 22-24, 

 Stadion Miejski, ul. Łódzka 19-29, 

 Aquapark Kalisz, 

 Basen OSRiR, ul. Łódzka 19-29, 

 Hala Widowiskowo Sportowa, ul. 

Łódzka 19-29, 

 Boisko do koszykówki z trybuną - Pola 

Marsowe,  

 Hala lekkoatletyczna z boiskiem 

wielofunkcyjnym, ul. Łódzka 19, 

 Korty tenisowe, ul. Łódzka 19, 

 Majkowskie Wembley, ul. Tuwima 2, 

 Park linowy, Wał Jana Matejki, 

 Tor kolarski, Wał Jana Matejki 2/4. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

 

 

47 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

 Akapit nr 217  21 Na terenie miasta Kalisza 

działało w 2020 roku 80 

klubów sportowych – 21 ??? 

do usunięcia 

Usunięto 21. Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

48 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 228 Należy stwierdzić, że liczba 

wypadków drogowych na 

100 tys. mieszkańców 

znacząco wzrosła, co 

może obniżyć poczucie 

bezpieczeństwa na drogach, 

szczególnie wśród 

rowerzystów. W badaniach 

jakościowych kaliszanie 

sugerowali, aby 

uporządkować i uspokoić 

ruch samochodowy w 

centrum miasta: to samo, co 

 w akapicie poniżej nr 229.

Uwaga uwzględniona – akapit 229 

został usunięty. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 Akapit nr 232  Wszystkie grupy 

interesariuszy w znacznej 

większości ……………..: nie 

zgadzam się - poziom 

bezpieczeństwa, jako dobry i 

zadowalający oceniony został 

przez niespełna połowę 

badanych (48%), a niewiele 

mniej osób (44%) 

stwierdziło, że jest on 

niezadowalający. Reszta nie 

miała zdania. Ocena nie jest 

Autorzy dokumentu proponują 

pozostawić obecny zapis - brak 

uzasadnienia ze strony zgłaszającego 

uwagę. 

Słowo „warto” zamieniono na „należy”. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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jednoznaczna.  

 

Do zagrożeń, które warto 

wyeliminować………..: 

zagrożenia zawsze warto 

 eliminować

50 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 Akapit nr 234 Wykres 2.15. Ocena zmian w 

sferze społecznej: 

wartości bezwzględne 

niewiele mówią; lepiej 

posługiwać się wartościami 

procentowymi (dotyczy 

prezentacji wszystkich 

 wyników badań).

Podczas spotkań projektowych tworzenia 

diagnozy strategicznej została podjęta 

decyzja, aby w niektórych miejscach 

posługiwać się liczbami bezwzględnymi a 

nie procentami.  

Przy niskiej liczebności segmentów dane 

w liczbie bezwzględnej lepiej obrazują 

dane zjawisko niż dane podane w 

procentach. Poza tym liczby bezwzględne 

dotyczyły tylko pytania pierwszego w 

ankiecie. Pozostałe dane prezentowane 

są również w procentach, 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 

 

51 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 247 Tabela 2.18. Analiza SWOT 

dla sfery społecznej 

Strona 99 MOCNE STRONY: 

Mieszkańcy doceniają ogólny 

poziom bezpieczeństwa w 

mieście: badania pokazują, 

że ocena poziomu 

bezpieczeństwa przez 

mieszkańców jest co 

najwyżej niejednoznaczna.  

 

Edukacja i wychowanie/ 

SŁABE STRONY: 

Ad. uwaga 1: Ogólny poziom 

bezpieczeństwa był eksponowany w 

wynikach badań mieszkańców. 

Zmieniono zdanie w następujący 

sposób: 

Mieszkańcy doceniają ogólny poziom 

bezpieczeństwa w mieście związany z 

mieniem i zdrowiem. 

 

Ad. uwaga 2 i 3 – stwierdzenia te 

potwierdzają wyniki badań. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

częściowo 

uwzględniony. 
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Zbyt ograniczony zakres 

dostępnych 

w Kaliszu kierunków studiów 

- szczególnie 

w zakresie nauk społecznych 

i humanistycznych:  

ZAGROŻENIA: Niedobór 

kierunków innych niż 

techniczne na kaliskich 

szkołach wyższych; 

Wynika wyłącznie z badań; 

 czy tak rzeczywiście jest?

52 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 Akapit nr 248  Tabela 2.19. Trendy 

demograficzne w kontekście 

szans i możliwości oraz 

zagrożeń i wyzwań dla 

Kalisza:  

 

Depopulacja - silny, 

bezpośredni związek z 

sytuacją społeczno-

gospodarczą Kalisza 

Opis ewentualnych zagrożeń 

i wyzwań, jakie dany trend 

ze sobą niesie dla miasta 

Kalisza (jeśli dotyczy) 

 

Kierunek depopulacji 

społeczności Kaliskiej 

związany jest również z 

trendem starzejącego 

Wniosek uwzględniony – poprawa na 

emanować. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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się społeczeństwa, a tym 

samym zmiany w strukturach 

społecznych będą silnie 

emancypować na pozostałe 

gałęzi i dziedziny życia 

społecznego, gospodarczego 

i politycznego: czy to 

 właściwe słowo???

53 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 337, 338 Kalisz promowany jest wśród 

różnych grup docelowych, 

jako miejsce dobre do życia, 

nauki, pracy i biznesu. 

Bak wskazania, jakie 

działania w ramach promocji 

marki miasta są 

 podejmowane. 

W tym fragmencie wskazano na treść 

(kontent) przekazu promocyjnego, a nie 

na formę. Autorzy dokumentu uważają, 

że nie jest to niezbędny element 

Diagnozy. 

 

Wprowadzono drobne korekty do 

akapitu 345: 

 

W reakcji na brak wyraźnej obietnicy 

marki przed 2017 rokiem, w ramach 

strategii marki miasta zdecydowano się 

na przyjęcie jednolitego zestawu wartości 

takich, jak historia, tradycja, 

gospodarność, ogniskujących się wokół 

hasła: ”Kalisz – dopisz swoją historię". 

Przyjęcie jednorodnego zestawu wartości 

i cech marki dla wszystkich grup 

docelowych znamionuje przyjęcie założeń 

marki parasolowej. Docelowy pożądany 

wizerunek odnosi się do Kalisza, jako 

dobrego miejsca do życia, nauki, pracy i 

biznesu. Łączy w sobie spokój, 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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bezpieczeństwo, ciepło mniejszego 

miasta, a przy tym może ciekawić i 

zaskakiwać swoją historią i tradycją, jak 

niejedno duże miasto. To dobre miejsce 

do rozwoju biznesu dzięki gospodarności 

mieszkańców, jak przystało na miasto z 

Wielkopolski o bogatych tradycjach 

handlowych, rzemieślniczych i 

przemysłowych (Figurska, Łodyga, 

Woźniak i Łodyga, 2017, s. 165).Ma to 

między innymi swoje odzwierciedlenie w 

sloganie: ”Kalisz – dopisz historię 

swojego biznesu”, który pozwala 

wyeksponować możliwości rozwoju firm 

zarówno w oparciu na zasobach 

infrastrukturalnych Miasta, jak i 

obecności licznych instytucji otoczenia 

biznesu, a także dopasowaniu kształcenia 

do potrzeb przedsiębiorców. 
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Formularz 
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 Akapit nr 339  • Tradycje muzyczne i 

kulturowe miasta – 

Filharmonia (wydarzenie 

muzyczne „21 

Fortepianów”),Teatr; 

• Potencjał starej części 

miasta – zabytki, kamienice, 

tereny zielone; 

• Tradycje gospodarcze i 

przemysłowe – w 

szczególności związane z 

gałęziami przemysłu 

lotniczego, włókienniczego 

Uwaga została przyjęta. 

 

Korekta na następujący fragment: 

Podtrzymanie tradycji muzycznych i 

kulturowych miasta – Filharmonia 

(wydarzenie muzyczne „21 

Fortepianów”), Teatr; 

• Wykorzystanie potencjału starej części 

miasta – zabytki, kamienice, tereny 

zielone; 

• Podtrzymanie tradycji gospodarczych i 

przemysłowych – w szczególności 

związanych z gałęziami przemysłu 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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oraz instrumentów 

muzycznych, jak również 

prężnie rozwijające się małe 

przedsiębiorstwa handlowe i 

rzemieślnicze: 

 

 czy to wyzwania?

lotniczego, włókienniczego oraz 

instrumentów muzycznych, jak również 

prężnie rozwijających się małych 

przedsiębiorstw handlowych i 

rzemieślniczych. 

 

55 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 369 Tabela 3.11. Analiza SWOT 

dla sfery gospodarczej 

Przedsiębiorczość/ 

ZAGROŻENIA:  

Ustawodawstwo 

niesprzyjające samorządom 

w sferze gospodarczej, w 

tym także zmiany w 

opodatkowaniu młodych 

osób; 

 

Z punktu widzenia 

przedsiębiorczości te zmiany 

są chyba dobre; inna sprawa 

co na to finanse 

samorządów.  

Wsparcie inwestorów i tereny 

inwestycyjne/ MOCNE 

STRONY: Skuteczne 

przyciągnięcie inwestorów z 

branży logistycznej i 

spedycyjnej na teren Kalisza: 

ile tych inwestycji napływa? 

jak to się zmieniało w 

Uwagi dotyczą zapisów analizy SWOT, 

które powinny mieć charakter 

zagregowany. Autorzy diagnozy 

proponują utrzymać te zapisy. 

 

Tak szczegółowe informacje nie były 

przedmiotem diagnozy, która ma za 

zadanie dać czytelnikowi ogólny obraz 

sytuacji, a nie obciążać go szczegółowymi 

statystykami. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

nieuwzględniony. 
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 ostatnich latach?

56 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 369 Rynek pracy/ MOCNE 

STRONY 

 

Kierunki kształcenia na 

poziomie szkolnictwa 

średniego dopasowane do 

zapotrzebowania rynku na 

pracowników: coś mi się tu 

nie zgadza; w innym miejscu 

jest mowa o niedopasowaniu 

kierunków kształcenia do 

zapotrzebowania na rynku 

pracy. 

 

W Kaliszu relatywnie łatwo 

mogą znaleźć pracę osoby, 

które: a/ nie posiadają 

wysokich kwalifikacji 

zawodowych, 

b/ swoją edukację kończą na 

poziomie 

szkoły średniej, 

c/ nie mają dużych wymagań 

w odniesieniudo rodzaju 

pracy zawodowej, 

d/ nie mają dużych wymagań 

związanych z wysokością 

zarobków, 

e/ nie odczuwają potrzeby 

rozwoju zawodowego; 

Ad. 1. Rynek pracy/ MOCNE STRONY 

Komentarz: 

Niedopasowanie kierunków kształcenia 

do potrzeb rynku pracy dotyczy 

szkolnictwa wyższego w mieście. Z badań 

jakościowych wynika, że zawodowe 

szkolnictwo na poziomie średnim 

(technika) jest dopasowane do realiów 

rynku pracy i absolwenci techników z 

Kalisza nie mają problemów ze 

znalezieniem pracy. 

Ad. 2 W Kaliszu relatywnie łatwo mogą 

znaleźć pracę osoby… 

 

Komentarz: 

Społeczność Kalisza jest zróżnicowana, 

także pod względem możliwości i ambicji 

zawodowych. Możliwości związane ze 

znalezieniem pracy lub zmiany miejsca 

pracy są ważne dla większości 

mieszkańców. Z perspektywy osób o 

wskazanych powyżej charakterystykach 

łatwość znalezienia pracy, a więc 

zabezpieczenia niezwykle istotnej 

potrzeby życiowej, jest bez wątpienia 

zaletą. Należy wskazać jednocześnie, że 

miasto do efektywnego funkcjonowania 

potrzebuje na rynku pracy osób o ww. 

charakterystykach, trudno więc 

stwierdzić, że opisane powyżej 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

częściowo 

uwzględniony. 
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czy na pewno jest to mocna 

strona rynku pracy? 

 

Rynek pracy/ SŁABE STRONY 

Duże dysproporcje w 

zarobkach mieszkańców: nie 

zostało to potwierdzone 

żadnymi danymi.  

 

Zarządzanie miastem/SŁABE 

STRONY 

Brak odpowiedniej 

komunikacji i współpracy 

pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Kaliszu, będący 

konsekwencją 

nadmiernego odizolowania 

od siebie ww. 

wydziałów, tzw. „efekt 

silosów”: wniosek z 

diagnozy; na jakiej 

podstawie wyciągnięty? 

 

Zarządzanie miastem: 

działania Miasta w obszarze 

Smart City – brak informacji 

na ten temat w diagnozie np. 

zrealizowane projekty, 

 przedsięwzięcia?

spostrzeżenie jest ewidentnie słabą 

stroną miasta. Warto zauważyć, że 

dopełnieniem opisywanej mocnej strony 

miasta jest po stronie słabych stron 

trudność w znalezieniu pracy przez osoby 

mające przeciwstawne charakterystyki. 

Ad. 3. Duże dysproporcje w zarobkach 

mieszkańców: nie zostało to 

potwierdzone żadnymi danymi. 

Komentarz 

Fragment usunięto. 

 

Ad. 4. Brak odpowiedniej komunikacji i 

współpracy pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 

będący konsekwencją nadmiernego 

odizolowania…. 

 

Jest to wniosek z warsztatów co-creation 

z mieszkańcami Kalisza, w czasie których 

zwrócono uwagę, że z perspektywy 

petentów Urzędu Miasta brak jest 

odpowiedniej komunikacji i współpracy 

pomiędzy różnymi wydziałami przy 

załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim, 

co jest utrudnieniem dla osób 

załatwiających sprawy w urzędzie.  

 

Taki stan rzeczy wynika ze struktury 

organizacyjnej Urzędu Miasta i 

regulaminu organizacyjnego, który w 

przypadku zadań łączących kompetencje 
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kilku komórek organizacyjnych umożliwia 

powołanie zespołów zadaniowych.   

 

Ad. 5. Działania Miasta w obszarze Smart 

City – brak informacji na ten temat w 

diagnozie…. 

Komentarz: 

Podczas tworzenia Diagnozy 

Strategicznej powstały raporty z badań 

jakościowych i ilościowych – nie 

wszystkie informacje z tych raportów 

mogły się znaleźć w dokumencie 

końcowym, który miał w sposób 

syntetyczny prezentować najważniejsze 

kwestie. 

Z badań z mieszkańcami pojawiły się 

między innymi następujące stwierdzenia: 

- możliwość załatwienia spraw w Urzędzie 

Miejskim drogą elektroniczną za pomocą 

aplikacji e-URZĄD, 

- Kaliska Karta Miejska dająca szereg ulg  

- dostępność e-biletów w komunikacji 

miejskiej, 

- Kalisz dołączył do miast w Polsce, które 

korzystają z rozwiązania Google Transit. 

Więcej informacji nt. projektów znajduje 

się w punkcie 3.4, w części dot. budżetu. 

Dopisano działania Miasta w 

obszarze Smart City w ostatnim 

akapicie w punkcie Zarządzanie 
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Miastem: 

W zakresie zarządzania miastem warto 

dodać również działania Miasta w 

obszarze Smart City, które obniżają 

koszty jego funkcjonowania: 

 Zintegrowany System Zarządzania 

Ruchem Drogowym w Kaliszu; 

 Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; 

 Sustainable Policy RespOnse to Urban 

mobility Transition SPROUT – project 

pilotażowy; 

 Rozwój niskoemisyjnego systemu 

komunikacji publicznej Miasta Kalisza 

wraz z modernizacją oświetlenia 

ulicznego zwiększającego jego 

energooszczędność: automaty biletowe 

i tablice dynamicznej informacji 

pasażerskiej, nowe energooszczędne 

oprawy (punkty świetlne); 

 Rozwój systemu komunikacji publicznej 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z 

modernizacją oświetlenia ulicznego: 

wyposażenie ważnych w skali miasta 

przystanków autobusowych w tablice 

informacji pasażerskiej LED i 

biletomaty oraz rozbudowa miejskiego 

systemu ITS o nową sygnalizację 

świetlną, modernizacja oświetlenia 

ulicznego zwiększająca jego 
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energooszczędność (nowe 

energooszczędne oprawy– punkty 

świetlne). 

57 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Akapit nr 381 Na mapie Polski Kalisz nie 

jest miastem peryferyjnym. 

Kalisz zajmuje powierzchnię 

6 942 ha, z czego około 

Uwaga uwzględniona:  

Akapit 381 został usunięty i zmienia 

się brzmienie akapitu 387 na: 

Miasto Kalisz zajmuje powierzchnię 6 942 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

61 % stanowią grunty rolne, 

natomiast: wyżej jest, że 

grunty użytkowane rolniczo 

stanowią niecałe 50%.  

ha, z czego około 61 % stanowią grunty 

rolne, natomiast powierzchnia lasów, 

gruntów leśnych, zadrzewionych i 

zakrzewionych stanowi około 4 % 

powierzchni miasta. Pozostałe formy 

użytkowania stanowią około 35 % 

powierzchni miasta, w tym tereny 

mieszkaniowe nieco ponad 10% ogólnej 

powierzchni miasta (mapa 4.3.). Warto 

przy tym dodać, że najbliższy rejon 

Kalisza (poza jego granicami 

administracyjnymi) jest w wysokim 

stopniu wylesiony. Większe, blisko 

sąsiadujące zwarte kompleksy leśne 

występują na wschód od miasta. Wśród 

użytków rolnych znacznie przeważają 

grunty orne, które stanowią ponad 88% 

wszystkich gruntów użytkowanych 

rolniczo, grunty rolne zabudowane – 

4,5%, łąki i pastwiska trwałe – 6,8% (w 

tym łąki – 0,38%, pastwiska - 0,3%), 

grunty pod stawami i rowami – 0,35 % 

(Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Kalisza, 2019) 

58 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

 Akapit nr 382 Tereny zabudowy 

mieszkaniowej zajmują około 

7,78 km2 miasta, co stanowi 

11,21% ogólnej powierzchni 

miasta:  wyżej jest, że 40% 

powierzchni miasta to tereny 

zabudowy osadniczej, z tego 

Uwaga uwzględniona: akapit 382 został 

zmieniony w następujący sposób: 

 

Około 30% powierzchni Kalisza w jego 

granicach administracyjnych to tereny 

osadnicze, na które składają się tereny 

mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

72% to tereny 

mieszkaniowe; wynika z 

tego, że tereny 

mieszkaniowe zajmują 

niespełna 30% powierzchni 

miasta 

przemysłowo-bazowo-składowe oraz 

produkcyjne, komunikacyjne i 

infrastruktury technicznej. Największy 

udział mają przy tym tereny 

mieszkaniowe, zajmujące 10,5% 

powierzchni Miasta, przy czym 

największy areał zajmują tereny z 

zabudową jednorodzinną (54,4% terenów 

mieszkaniowych).  

 

Nowe brzmienie akapitu 389:   

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej zajmują 

około 7,28 km2 miasta, co stanowi 

10,5% ogólnej powierzchni miasta. W 

Kaliszu funkcjonują 4 podstawowe, 

wyraźnie zaznaczone w strukturze 

miasta, obszary koncentracji zabudowy 

produkcyjnej. Charakterystyczną cechą 

miasta Kalisza jest nieproporcjonalna 

dominacja terenów związanych z funkcją 

rolniczą. Łączna powierzchnia tych 

terenów stanowi ponad połowę obszaru 

miasta. 

59 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

 Akapit nr 387 Transport drogowy odgrywa 

kluczową rolę w przewozach 

osób i towarów, zarówno na 

obszarze 

samego miasta, jak i poprzez 

tranzyt. Umożliwia to sieć 

dróg publicznych o długości 

Uwaga uwzględniona - usunięto zbędne 

„kw”. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

około 312 km 

 kw: jednostka ???

60 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Akapit nr 407 Subsydiowanie transportu 

publicznego to ważny 

element polityki 

transportowej, a nawet 

szerzej – całej polityki 

rozwoju miast czy regionów. 

Największe znaczenie dla 

popytu na usługi transportu 

zbiorowego ma częstotliwość 

kursów (a mniejsze 

znaczenie ma cena biletu). 

Zwiększenie liczby połączeń 

często okazuje się receptą 

pomagającą 

odwrócić trend spadającej 

liczby pasażerów:  

plagiat? 

https://wspolnota.org.pl/filea

dmin/news/2021/Nr_25_202

0_Doplaty_do_transportu_w

 _2019.pdf

Uwaga uwzględniona. 

Dopisano w tekście głównym źródło: 

 

Subsydiowanie transportu publicznego to 

ważny element polityki transportowej, a 

nawet szerzej – całej polityki rozwoju 

miast czy regionów. Największe 

znaczenie dla popytu na usługi 

transportu zbiorowego ma częstotliwość 

kursów, (a mniejsze znaczenie ma cena 

biletu). Zwiększenie liczby połączeń 

często okazuje się receptą pomagającą 

odwrócić trend spadającej liczby 

pasażerów. (Swianiewicz I Łukomska, 

2019). 

 

Dopisano do bibliografii: 

Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2019). 

Dopłaty samorządów do transportu 

zbiorowego w 2019 roku; 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/

2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transport

u_w_2019.pdf, [dostęp: 20.11.2021] 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

61 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

 Akapit nr 432 Należy jednak zwrócić 

uwagę, że mieszkańcy 

dostrzegają i doceniają 

wysiłki władz miasta mające 

na celu wymianę pieców 

Informacja ta pochodzi z: 

 

Roczna ocena jakości powietrza w 

województwie wielkopolskim. Raport 

wojewódzki za rok 2018, 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2021/Nr_25_2020_Doplaty_do_transportu_w_2019.pdf
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80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

węglowych i podłączanie 

kamienic do sieci 

ciepłowniczej:  

według badania CAWI 

mieszkańcy raczej 

negatywnie oceniają 

dotychczasowe działania 

mające na celu poprawę 

jakości powietrza w mieście.  

Jakość powietrza w mieście 

Kalisz (ex equo z m. Poznań) 

zaliczana jest do najgorszych 

w województwie 

wielkopolskim: na podstawie 

jakiego dokumentu – podać 

 źródło?

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publicati

ons/card/14065 

 

Dodano na końcu zdania cytowanie: 

….. do najgorszych w województwie 

wielkopolskim (RWMŚ GIOŚ, 2019) 

 

Dopisano do bibliografii: 

RWMŚ GIOŚ. (2019). Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 

2018, 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publicati

ons/card/14065, [dostęp: 22.11.2021] 

62 DS 
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Sp. z o. o. 
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80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

 Akapit nr 451 Jakie jest 

prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi? 

Ograniczone możliwości 

rozwoju terenów zielonych 

czy ich niewielka ilość? 

Prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest ściśle związane z  

warunkami pogodowymi w dorzeczu rz. 

Prosny oraz na obszarze m. Kalisza.  

Zmieniono poniższy fragment zgodnie z 

punktem 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

częściowo 

uwzględniony. 

 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14065
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14065
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14065,
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/publications/card/14065,
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Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 
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80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 Akapit nr 452 Pewien problem w tym 

zakresie stanowić może 

znaczna ilość odpadów 

wytwarzanych przez kaliszan 

– w 2019 roku masa 

wytworzonych odpadów w 

przeliczeniu na mieszkańca 

wyniosła w Kaliszu 342 kg 

przy średniej wojewódzkiej 

na poziomie 332 kg. 

Nie jest to jednoznaczne 

wskazanie na problem w 

zakresie gospodarki 

odpadami. Pytanie jak 

zmieniała się masa 

wytworzonych przez kaliszan 

 odpadów na przestrzeni lat. 

Zaktualizowano akapit 452 w 

dokumencie podlegającym 

konsultacjom społecznym (obecnie 

nr akapitu 459). 

W 2018 roku z terenu Kalisza zebrano 

prawie 27 tys. ton odpadów, w 2019 – 

ponad 32.629 tys. ton, a w 2020 – już 

ponad 36.835 tys. ton. Na tę liczbę w 

przeważającej większości składały się 

odpady zmieszane tj. 16.071 tys. ton w 

2018 roku (59,6% wszystkich odpadów), 

22.083 tys. ton w 2019 (67,68%) i 

19.208 tys. ton w 2020 (52,14%). 

Spadek odpadów zmieszanych w 2020 

był związany z lepszą dyscypliną 

dotyczącą segregacji śmieci wśród 

mieszkańców. Odpady stałe są wywożone 

z miasta do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w 

Nowych Prażuchach, gm. Ceków-Kolonia 

(pow. 22 ha). Instalacja spełnia 

ustawowe wymagania określone dla 

instalacji regionalnej. W jej skład wchodzi 

część mechaniczna o zdolności 

przerobowej rocznej równej 80 000 Mg 

oraz część biologiczna o rocznej zdolności 

przerobowej równej 33 000 Mg. Wg 

danych z 2019 roku masa wytworzonych 

odpadów komunalnych na jednego 

mieszkańca wynosiła 342 kg (dla 

porównania, średnia krajowa wynosi 332 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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kg/mieszk.), co oznacza, że gospodarka 

odpadami powinna być wzięta pod uwagę 

przy tworzeniu zapisów nowej strategii 

rozwoju jako obszar problemowy. Miasto 

realizuje Program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu 

Kalisza (do usunięcia pozostało 790 Mg). 

W latach 2018 – 2020 z terenu Miasta 

Kalisza usunięto 98 dzikich wysypisk, 

najczęściej zawierających gruz, odpady 

poremontowe, części samochodowe, 

gabaryty, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny. 

64 DS 

CONSULTING 

Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Akapit nr 490 Warto zaznaczyć, że w 

odległości 150 kilometrów 

(ok 2 godzin czasu dojazdu) 

miasto Kalisz posiada w 

swoim zasięgu 3 lotniska: we 

Wrocławiu, Poznaniu oraz w 

Łodzi, co może być 

traktowane, jako unikatowa 

cecha pozytywna w 

porównaniu z wieloma 

innymi miastami w Polsce 

(podobny czas dojazdu do 

lotnisk w Modlinie oraz im. 

Chopina jest potrzebny wielu 

mieszkańcom aglomeracji 

warszawskiej):  

jak to się ma do pierwszej 

 części tego akapitu?

Nie jest jasne na czym polega 

sugerowana niespójność... chodzi o to, że 

geograficzna odległość od portu 

lotniczego nie zawsze przekłada się na 

analogiczną dostępność komunikacyjną. 

Brak portu lotniczego w Kaliszu jest 

jedynie „brakiem” natury prestiżowej, 

natomiast, jeśli chodzi o rzeczywistą 

dostępność (czas dotarcia samochodem) 

do możliwości skorzystania z transportu 

lotniczego, przecięty mieszkaniec Kalisza 

wcale nie znajduje się w gorszej sytuacji 

niż przeciętny mieszkaniec Warszawy. 

Początek akapitu 490 odnosi się do barier 

architektonicznych, a bliskość 3 lotnisk 

jest niewątpliwą zaletą. 

 

Fragment: Warto zaznaczyć, że w 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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odległości 150 kilometrów (ok 2 godzin 

czasu dojazdu) miasto Kalisz posiada w 

swoim zasięgu 3 lotniska: we Wrocławiu, 

Poznaniu oraz w Łodzi, co może być 

traktowane, jako unikatowa cecha 

pozytywna w porównaniu z wieloma 

innymi miastami w Polsce (podobny czas 

dojazdu do lotnisk w Modlinie oraz im. 

Chopina jest potrzebny wielu 

mieszkańcom aglomeracji warszawskiej). 

 

przeniesiony do akapitu 487 

(obecnie akapit 494) po zdaniu: 

Ponieważ Kalisz nie jest ośrodkiem 

metropolitalnym, brakuje w jego 

infrastrukturze pewnych 

obiektów, takich jak na przykład lotnisko. 

Należy podkreślić, że „braku dostępności” 

nie należy automatycznie utożsamiać z 

potrzebą budowy danego obiektu. 

Natomiast zdanie: Istnienie filharmonii 

w Kaliszu przyczynia się do budowy 

kapitału społecznego i wyróżnia miasto in 

plus na tle wielu innych średnich miast 

w Polsce, które filharmonii nie posiadają, 

lub których tego typu obiekty nie 

funkcjonują optymalnie. zostaje 

przyłączone do akapitu 495. 

 

65 DS 

CONSULTING 

Akapit nr 502 Tabela 4.7. Analiza SWOT 

sfery przestrzennej 

Ad. 1: Punkt został uwzględniony w 

zagrożeniach: 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 
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Sp. z o. o. 

ul. Jaśkowa 

Dolina 11 b/3, 

80-252 Gdańsk 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

Uwarunkowania wynikające z 

położenia geograficznego 

SŁABE STRONY: Słabe 

połączenia drogowe i 

kolejowe z są siadującymi 

dużymi miastami (Poznań, 

Łódź, Wrocław) oraz resztą 

Polski. Brak dogodnych 

szybkich połączeń drogowych 

i kolejowych;  

to słaba strona czy 

zagrożenie? bo występuje tu 

i tu.  

Środowisko naturalne i 

infrastruktura/ MOCNE 

STRONY 

Zmiany stylu życia 

(zachowania prozdrowotnei 

ekologiczne): to raczej 

 szansa aniżeli mocna strona. 

Usunięto ze słabych stron (s. 185): 

Brak dobrych połączeń drogowych i 

kolejowych z nieodległymi ośrodkami 

metropolitalnymi (Poznaniem, 

Wrocławiem oraz Łodzią); 

 

Ad 2: Zmiana stylu życia dotyczy 

mieszkańców Kalisza, a nie całej Polski, 

co oznacza, że jest to cecha wewnętrzna 

= „silna strona”. Proponujemy pozostawić 

w niezmienionej formie. 

częściowo 

uwzględniony. 

 

66 Urząd Miasta 

Kalisza, Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

str. 171 przypis 437 Należy poprawić ostatnie 

zdanie - dotacje zostały 

udzielone w około połowie 

2021 roku, nie zaś tak jak 

napisano w czerwcu 2020.  

Uwaga uwzględniona. 

Było:  

„w czerwcu 2020” 

Jest: 

„w połowie 2021 roku” 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 

67 Urząd Miasta str. 173 przypis 447 - Należy poprawić, gdyż Wniosek uwzględniony: Rozstrzygnięcie: 
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Kalisza, Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

zaopatrzenie w wodę wprowadzono błędne 

informacje. Poprawne to: 

Miasto podzielone jest na 4 

strefy zasialania (SUW Lis, 

SUW Warszawska-Winiary, 

SUW Poznańska oraz SUW 

Fabryczna). Strefy zasilania 

mogą się wzajemnie 

uzupełniać i nakładać. 

Głównym źródlem 

zaopatrzenia w wodę miasta 

Kalisz jest wielootworowe 

ujęcie głębinowe cześciowo 

infiltracyjne wzdłuż rzeki 

Prosny (SUW- Lis), zależne 

od czwartorzędowych 

zasobów poziomu 

wodonośnego głównego 

zbiornika wód podziemnych 

GZWP nr 311 i 

eksploatowane w ramach 

zatwierdzonych zasobów 

eksploatacyjnych w ilości 

1770 m3/h (42 studni o 

głębokości 21-34m). 

Ważnym źródłem 

zaopatrzenia w wodę w 

miasta pozostają ujęcia 

głębinowe wód (4 

pojedyncze studnie przy ul. 

Warszawska, Fabryczna, 

Poznańska, Szeroka) z 

Jest: Miasto podzielone jest na 3 strefy 

zasilania (SUW – Lis, SUW – Fabryczna-

Poznańska, SUW – Warszawska-Winiary). 

Strefy zasilania mogą się wzajemnie 

uzupełniać i nakładać. Jedynie osiedle 

Winiary posiada odrębny układ sieciowy 

zasilany ze studni zlokalizowanej przy ul. 

Braci Niemojowskich. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 

miasta Kalisza jest wielootworowe ujęcie 

infiltracyjne 

wzdłuż rzeki Prosny (SUW - Lis), zależne 

od czwartorzędowych zasobów poziomu 

wodonośnego 

głównego zbiornika wód podziemnych 

GZWP nr 311 i eksploatowane w ramach 

zatwierdzonych 

zasobów eksploatacyjnych w ilości 1770 

m3/h (42 studnie o głębokości 21-34 m). 

Ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę 

miasta pozostają ujęcia głębinowe wód 

(4 pojedyncze studnie) z poziomu 

jurajskiego. Uzdatnianie wody w Kaliszu 

odbywa się w czterech stacjach 

uzdatniania, zlokalizowanych w rożnych 

częściach miasta. Sieć wodociągowa jest 

dobrze rozwinięta. Długość czynnej sieci 

rozdzielczej wg danych GUS w roku 2015 

wyniosła ok. 248 km (stopień 

zwodociągowania - 97%). 

Okres eksploatacji sieci wodociągowej 

miasta Kalisza jest zróżnicowany - 

Wniosek 

uwzględniony. 
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poziomu jurajskiego.  

Sieć wodociągowa na terenie 

miasta Kalisza jest dobrze 

rozwinięta. Charakterystyka 

sieci wodociągowej została 

przedstawiona w tabeli nr 

1.(umieszczona poniżej). 

powyżej 50% sieci jest eksploatowane 

więcej niż 20 lat, jednak w wyniku prac 

modernizacyjnych sieci obserwowany jest 

spadek liczby awarii. 

 

Powinno być:  

Miasto podzielone jest na 4 strefy 

zasilania (SUW Lis, SUW Warszawska-

Winiary, SUW Poznańska oraz SUW 

Fabryczna). Strefy zasilania mogą się 

wzajemnie uzupełniać i nakładać. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 

miasta Kalisz jest wielootworowe ujęcie 

głębinowe częściowo infiltracyjne wzdłuż 

rzeki Prosny (SUW-Lis), zależne od 

czwartorzędowych zasobów poziomu 

wodonośnego głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP nr 311 i 

eksploatowane w ramach zatwierdzonych 

zasobów eksploatacyjnych w ilości 1770 

m3/h (42 studni o głębokości 21-34m). 

Ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę 

pozostają ujęcia głębinowe wód (4 

pojedyncze studnie przy ul. Warszawska, 

Fabryczna, Poznańska, Szeroka) z  

poziomu jurajskiego. Sieć wodociągowa 

na terenie miasta Kalisza jest dobrze 

rozwinięta. Charakterystyka sieci 

wodociągowej została przedstawiona w 

tabeli. 

 

Tabela: Podstawowe parametry sieci 
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wodociągowej w Kaliszu. 

Źródło: PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu 

 

W związku z wprowadzeniem nowej 

tabeli pozostała numeracja tabel 

uległa zmianie.  

 

1 Długość 

czynnej sieci 

rozdzielczej 

km 254,8 256,06 258,4

2 

2 Przyłącza 

prowadzące 

do 

budynków 

mieszkalnyc

h i 

zbiorowego 

zamieszkani

a 

szt. 9 001 9 104 9 199 

3 Woda 

dostarczona 

gospodarstw

om 

domowym 

dm3 3 437

,1 

3 272,4 3 309

,4 

4 % ludności 

korzystający 

z instalacji 

% 98,63 99,00 99,71 

5 Zużycie 

wody na 

jednego 

mieszkańca 

m3 33,9 32,6 34,8 

68 Urząd Miasta 

Kalisza, Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Ochrony 

str. 173, 174 

przypisy od 448 do 

450  

Wprowadzono błędne 

informacje. Należy je 

poprawić zgodnie z 

poniższymi:  

448. Miasto posiada 

W okresie opracowywania dokumentu 

mieliśmy do dyspozycji starsze dane, 

które zostaną uaktualnione:  

 

Zamiast akapitów 448-450 w 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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Środowiska 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

następujące systemy 

kanalizacji:  

- system ogólnospławny w 

śródmieściu, który 

przewidziany do 

pozostawienia w stanie 

istniejącym,  

 - system rozdzielczy dla 

całości miasta w 

wyłączniem Dzielnicy 

Śródmieścia.  

W roku 2020 długość czynnej 

sieci kanalizacyjnej na 

terenie miasta wynosiła 

259,50 km. Charakterystykę 

sieci kanalizacyjnej na 

terenie miasta przedstawiono 

w tabeli nr 2.  

449. Odbiornikami wód 

odpadowych i roztopowych z 

kanalizacji są rzeka Prosna i 

jej odpływy: Swędrnia, 

Krępica, Piwonia i Lipówka 

oraz odnogi Prosny: Kanał 

Rypinkowski i Kanał 

Bernardyński.  

Większość sieci (ponad 50%) 

eksploatowana jest od ponad 

20 lat, jednakże w przeciągu 

ostatnich 5 lata zaznaczał się 

duży przyrost nowej sieci 

kanalizacyjnej co związane 

dokumencie poddanym konsultacjom 

społecznym wprowadzono nowe, jak 

poniżej: 

 

448 (obecnie akapit 455): Miasto posiada 

następujące systemy kanalizacji:  

- system ogólnospławny w śródmieściu, 

który przewidziany do pozostawienia w 

stanie istniejącym,  

- system rozdzielczy dla całości miasta w 

wyłączeniem Dzielnicy Śródmieścia.  

W roku 2020, długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej na terenie miasta wynosiła 

259,50 km. Charakterystykę sieci 

kanalizacyjnej na terenie miasta 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela: Podstawowe parametry sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Lp

. 

Wska

źnik 

Jed

no

stk

a 

War

tość 

201

8 r. 

Warto

ść 

2019 

r. 

Wart

ość 

202

0 r. 

1 Długo

ść 

czynn

ej 

sieci 

kanali

zacyj

nej 

km 256

,24 

256,3

4 

259,

50 
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jest z nakładami 

inwestycyjnymi na renowację 

istniejącej sieci oraz budowę 

nowej.  

 

450. Oczyszczanie ścieków z 

Kalisza i okolicznych 

miejscowości odbywa się w 

grupowej oczyszczalni 

ścieków - GOŚ Kuchary 

(mechaniczno-biologiczna z 

podwyższonym usuwaniem 

związków biogennych). 

Łączna przepustowość 

oczyszczalni wynosi ok. 40 

000 m3/d, a ilość 

dopływających ścieków nie 

przekracza 20 000 m3/d. 

Odbiornikiem ścieków z 

oczyszczalni w Kucharach 

jest rzeka Prosna.  

2 Przyłą

cza 

prowa

dzące 

do 

budyn

ków 

miesz

kalny

ch i 

zbioro

wego 

zamie

szkani

a  

szt

. 

6 

944 

7 023 7 

090 

3 Ścieki 

bytow

e 

odpro

wadzo

ne 

siecią 

kanali

zacyj

ną 

dm
3 

3 4

22,

2 

3 335,

5 

3 14

8,2 

4 % 

ludno

ści 

korzy

stając

y z 

instal

% 95,

50 

95,60 95,6

0 



53 

 

acji 

 

Źródło: 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgru

p/temat  (dostęp 31.05.2021 r.) 

 

UWAGA – dodanie powyższej tabeli 

spowodowało zmianę w numeracji 

kolejnych tabel w dokumencie. 

 

449 (obecnie akapit 456): Odbiornikami 

wód odpadowych i roztopowych z 

kanalizacji są rzeka Prosna i jej odpływy: 

Swędrnia, Krępica, Piwonia i Lipówka 

oraz odnogi Prosny: Kanał Rypinkowski i 

Kanał Bernardyński.  

Większość sieci (ponad 50%) 

eksploatowana jest od ponad 20 lat, 

jednakże w przeciągu ostatnich 5 lat 

zaznaczał się duży przyrost nowej sieci 

kanalizacyjnej, co związane jest z 

nakładami inwestycyjnymi na renowację 

istniejącej sieci oraz budowę nowej.  

 

450 (obecnie akapit 457): Oczyszczanie 

ścieków z Kalisza i okolicznych 

miejscowości odbywa się w grupowej 

oczyszczalni ścieków – GOŚ Kuchary 

(mechaniczno-biologiczna z 

podwyższonym usuwaniem związków 

biogennych). Łączna przepustowość 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat


54 

 

oczyszczalni wynosi ok. 40 000 m3/d, a 

ilość dopływających ścieków nie 

przekracza 20 000 m3/d. Odbiornikiem 

ścieków z oczyszczalni w Kucharach jest 

rzeka Prosna. 

69 Urząd Miasta 

Kalisza, Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

str. 174 przypis 451 

infrastruktura 

przeciwpowodziowa 

Zamiast obecnego proponuje 

zapis:  

 

Zgodnie z zapisami „Planu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru z 

dorzecza Odry”. Miasto Kalisz 

zostało uznane za obszar o 

najwyższym poziomie ryzyka 

powodziowego w rejonie 

wodnym rzeki Warty. 

Najbardziej zagrożonymi 

powodzią osiedlami są: 

Rajsków i Piskorzewie. 

Inwestycjami strategicznymi 

determinującymi poziom 

zagrożenia powodziowego 

miasta są: budowa zbiornika 

Wielowieś Klasztorna i wałów 

przeciwpowodziowych na 

krańcowym odcinku rzeki 

Swędrni. Obecnie istniejące 

wały przeciwpowodziowe 

wymagają modernizacji. 

Również ograniczone 

możliwości rozwoju terenów 

Wniosek uwzględniono i 

wprowadzono proponowany zapis: 

 

Zgodnie z zapisami „Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru z 

dorzecza Odry” miasto Kalisz zostało 

uznane za obszar o najwyższym poziomie 

ryzyka powodziowego w rejonie wodnym 

rzeki Warty. Najbardziej zagrożonymi 

powodzią osiedlami są: Rajsków i 

Piskorzewie. Inwestycjami strategicznymi 

determinującymi poziom zagrożenia 

powodziowego miasta są: budowa 

zbiornika Wielowieś Klasztorna i wałów 

przeciwpowodziowych na krańcowym 

odcinku rzeki Swędrni. Obecnie istniejące 

wały przeciwpowodziowe wymagają 

modernizacji. Również ograniczone 

możliwości rozwoju terenów zielonych na 

obszarze miasta, przyczyniają się do 

zmniejszenia zdolności retencyjnych 

podłoża, a tym samym wzrostu 

możliwości wystąpienia powodzi nagłych 

(miejskich). 

 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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zielonych na obszarze 

miasta, przyczyniają się do 

zmniejszenia zdolności 

retencyjnych podłoża, a tym 

samym wzrostu możliwości 

wystąpienia powodzi nagłych 

(miejskich). 

70 Urząd Miasta 

Kalisza, Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Formularz 

konsultacyjny 

przesłany drogą 

elektroniczną. 

str. 174 przypis 452 

w Gospodarka 

odpadami  

Ostatnie zdanie - usunąć od 

usunięcia pozostało 790 Mg. 

Prawidłowo dane są zależne, 

od faktu, czy bierzemy pod 

uwagę osoby fizyczne czy 

prawne.  

Uwzględniono – usunięto ostatnie 

zdanie. 

Rozstrzygnięcie: 

Wniosek 

uwzględniony. 
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Załącznik nr 1 (uzupełnienie punktu 33) 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

Dodanie akapitu nr 149: 

Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Kaliszu odbywa 

się głównie poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 

ramach, którego w roku 2020 dla miasta Kalisza przypadła kwota 3.205.057 zł (dla 

porównania w 2019 roku była to kwota 2.932.106 zł). Głównym dofinansowanym 

działaniem w 2020 roku był udział 95 osób w warsztatach terapii zajęciowej (prawie 2 

miliony złotych, przy czym w 2019 roku kwota ta wyniosła 1.719 120 zł). 

Tabela: Formy i wysokość pomocy dla osób niepełnosprawnych w roku 2020 w ramach 

środków PFRON w Kaliszu 

 

Lp. Rodzaj wsparcia Złożone 

wnioski 

Wypłacone 

dofinansowanie 

Kwota (zł) 

1. Turnusy rehabilitacyjne 605 osób 

wraz z 

opiekunami 

43 osobom wraz 

z opiekunami 

58.322,00 

2. Sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

1.032 

wnioski 

962 osobom 445.014,00 

3. Likwidacja barier 

architektonicznych w 

komunikowaniu się i 

technicznych 

109 

wniosków 

47 osobom 454.576,00 

4. Dofinansowanie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej 

1 wniosek 1 dofinansowanie 40.000,00 

5. Finansowanie kosztów 

szkoleń i przekwalifikowania 

zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

2 osoby 2 osobom 9.658 

 

6. Zwrot wydatków na 

instrumenty i usługi rynku 

pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i 

niepozostających w 

zatrudnieniu 

1 osoba 1 osobie 8.366,00 

7. Dofinansowanie do sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

3 wnioski 1 organizacji dla 

65 osób 

32.000,00 

8. Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy 

7 wniosków 5 umów dla 6 

stanowisk 

210.000,00 

9. Dofinansowanie do 

działalności WTZ 

2 warsztaty 

(95 

uczestników) 

2 warsztatom 

(95 uczestników) 

1.947.120,00 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu za 

2020 rok, s. 5. 

Do innych znaczących form wsparcia zaliczyć należy: 

 likwidację barier architektonicznych dla 47 osób (ponad 454 tys. zł),  

 zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, dzięki którym kwotą ponad 445 tys. zł wsparto 962 osoby, 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 6 stanowisk (210 tys. zł).  
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Ponadto, oprócz tradycyjnego wsparcia opisanego w tabeli, w Kaliszu realizowany jest 

pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON, którego 

celem jest likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pomoc w 

uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi. Na pierwsze dwa cele przeznaczono w Kaliszu w 2020 roku kwotę 380.600,00 

zł. W programie złożono 100 wniosków, zawarto 87 umów na łączną kwotę 354.342,74 

zł. Na dzień 31.01.2021 r. dokonano wypłaty w łącznej kwocie 246.844,43 zł. 

 

Załącznik nr 2 (uzupełnienie punktu 36) 

Nowe brzmienie akapitu 148 z dokumentu podlegającego konsultacjom 

społecznym, (obecnie akapit 153): 

 

W zakresie samorządowej polityki rodzinnej, do najważniejszych aktywności zaliczyć 

można zapewnienie infrastruktury wspierającej powrót rodziców na rynek pracy, np. 

żłobków czy klubów dziecięcych. Od 2018 roku liczba miejsc w żłobkach prowadzonych 

przez samorząd nie zmieniła się, tym samym pozostając na poziomie 376. Uwzględniając 

jednak rosnącą liczbę miejsc w żłobkach niepublicznych, należy pozytywnie ocenić 

sytuację dotyczącą tego aspektu wsparcia możliwości powrotu rodziców na rynek pracy. 

Przy malejącej liczbie ludności stabilna liczba miejsc w żłobkach zwiększa ich relatywną 

dostępność. 

 

Wstawiono nową tabelę zamiast wykresu 2.6, wykres jest powołany w tekście 

(podmieniono na tabelę z właściwym numerem). 

 

Tabela: Najważniejsze statystyki dotyczące miejsc w żłobkach w Kaliszu w latach 2015-

2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba miejsc w żłobkach 

podległych samorządowi 

terytorialnemu 

306 346 346 376 376 376 

Liczba miejsc w żłobkach 

niepublicznych 

107 133 165 238 252 267 

Liczba miejsc subsydiowanych 

w żłobkach niepublicznych 

73 122 108 143 187 190 

Liczba dzieci nieprzyjętych do 

żłobka publicznego: 

43 52 73 62 148 66 

Liczba miejsc w 

przedszkolach: 

3684 3363 3853 3918 3801 3846 

 

Źródło: Urząd Miasta Kalisza/ GUS. 
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Zmiana wykresu: 

Wykres: Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w Kaliszu w latach 2015-2020. 

 

 
 

 

Załącznik nr 3 (uzupełnienie punktu 39) 

Dodano nowy akapit 186. 

Korzystną sytuację materialną i mieszkaniową potwierdzają nie tylko statystyki dotyczące 

wyższych niż przeciętne wynagrodzeń, czy liczby dostępnych mieszkań, ale także inne 

dane. 

Tabela: Wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej mieszkańców 

Kalisza w latach 2015-2020. 

 

Wskaźniki 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba przyznanych dodatków 

mieszkaniowych na 1000 

mieszkańców 

255,21 280,66 233,2 199,89 234,88 bd 

Liczba osób prowadzących 

działalność gospodarczą na 1000 

osób w wieku produkcyjnym 

138,68 137,01 138,71 143,8 149,12 155,09 

Liczba osób pracujących 32308 33203 33974 33874 34456 33306 

Wpływy JST z tytułu udziału we 

wpływach BP z PIT przypadające 

na 1 mieszkańca 

1051,74 1243,34 1411,12 1548,91 1787,31 1734,64 

Osoby korzystające ze 

środowiskowej pomocy społecznej 

(ogółem) na 1000 mieszkańców 

69,84 64,67 59,16 56,33 bd bd 

 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego https://monitorrozwoju.pl  

 

Na korzystną sytuację materialna wpływają bowiem także rosnąca liczba osób 

prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców (ponad 138 w 2015 i ponad 

155 w 2020 roku), utrzymująca się liczba osób pracujących (32308 w 2015 i 33306 w 

2020 roku), rosnące wpływy samorządu z podatku dochodowego na 1-go mieszkańca 
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(1051,74 zł w 2015 i 1734,64 w 2020 roku), a także malejąca liczba osób korzystająca 

ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców (prawie 70 w 2015 i ponad 

56 w 2020 roku). 

Załącznik nr 4 (uzupełnienie punktu 41) 

Dodano nowy akapit 187. 

W ramach sytuacji mieszkaniowej w Kaliszu zdiagnozowano stale rosnące ceny 

nieruchomości na wolnym rynku w latach 205-2020. 

 

Tabela: Ceny nieruchomości na wolnym rynku w wybranych miastach w latach 2015-2020 

Miasta porównawcze 
Sprzedaż na wolnym rynku (w zł) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat m. Wałbrzych 1 881 1 847 2 003 2 104 2 331 2 557 

Powiat m. Włocławek 2 589 2 672 2 697 2 924 3 269 3 823 

Powiat m. Tarnów 2 945 3 053 3 095 3 336 3 658 4 185 

Powiat m. Płock 3 634 3 654 3 801 3 793 4 072 4 326 

Powiat m. Kalisz 2 748 2 898 2 712 3 179 3 606 3 968 

Powiat m. Leszno 3 180 3 276 3 552 3 877 4 013 4 061 
Źródło: https://systemanaliz.pl/ 
 

W analizowanych miastach dynamika wzrostu cen utrzymywała się na podobnym 

poziomie (ok. 6% wzrostu w skali rocznej), przy czym najwyższe wzrosty w latach 2015-

2020 zanotowano w Kaliszu i Włocławku (średnioroczne tempo wzrostu cen wyniosło 8%). 

Kalisz jest mimo tego wzrostu wciąż atrakcyjnym miejscem do mieszkania, bowiem 

średnie ceny za metr kwadratowy nie przekroczyły do 2020 roku 4000zł. 

https://systemanaliz.pl/
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Podziękowania Prezydenta Miasta Kalisza 

 
 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli pochylić się nad diagnozą 

strategiczną miasta Kalisza i zgłosić do niej swoje uwagi, opinie i sugestie. 

 

Kompleksowa i pogłębiona diagnoza stanowi punkt wyjścia i bazę do 

opracowania „Strategii rozwoju Kalisza do 2030 roku”. Zgodnie z 

obowiązującym prawem, opracowanie diagnozy, jako odrębnego 

dokumentu jest obowiązkiem ustawowym. W samej strategii rozwoju 

wskazane zostaną jedynie najważniejsze wnioski płynące z 

przeprowadzonej diagnozy.  

 

Wszystkie Państwa uwagi, opinie i propozycje zostały wnikliwie i 

szczegółowo przeanalizowane. Część uwag, komentarzy odnosiła się do 

zakresu tematycznego bliższego strategii rozwoju miasta i z tego względu 

zostanie wykorzystana w procesie opracowania nowego dokumentu 

strategicznego dla naszego miasta. Powody, dla których niektóre uwagi nie 

zostały uwzględnione zostały zaprezentowane w powyższym opracowaniu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

             /…/ 

Krystian Kinastowski 


