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Załącznik nr 1 - Odniesienie do uwag i wniosków wniesionych na etapie opiniowania przez właściwe organy projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego 

integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. 

 

Program Ochrony Powietrza dla strefy miasto Kalisz 

1. Prezydent Miasta Kalisza W projekcie Programu autor odwołuje się do nieaktualnego Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza. 
Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Kalisza miasta na prawach powiatu na lata 

2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022. 

Uwzględniono – zapis poprawiono odwołując się do aktualnego 
Programu Ochrony Środowiska. 

2  Nastąpiła prywatyzacja miejskiej sieci ciepłowniczej oraz ciepłowni rejonowej przy al. Wojska 
Polskiego w Kaliszu. W związku z tym błędem jest wskazywanie w opracowaniu na PEC SA jako 

operatora sieci ciepłowniczej. Aktualnym operatorem tych urządzeń jest Ciepło Kaliskie Spółka z o.o., 

z siedzibą w Kaliszu ul. Torowa 115. 

Uwzględniono – zapis dotyczący operatora miejskiej sieci 
ciepłowniczej poprawiono. 

3  W projekcie Programu wskazano cele ochrony środowiska na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz 

miejscowym, stanowiące uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Nie opisano sposobu uwzględnienia 
tych celów w projekcie dokumentu. Wskazane jest uzupełnienie projektu Programu w tym zakresie. 

Uwzględniono – pod rozdziałem  5.1.3 dodano krótkie 

podsumowanie. 

 

Na etapie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Programu 

Ochrony Powietrza dla strefy miasto Kalisz nie wniesiono żadnych uwag i wniosków. 

 


