
Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programu ochrony powietrza dla strefy – miasto na prawach powiatu Kalisz 
 w okresie 2008 r.– 2010 r. 

1 Kod sytuacji 
przekroczenia  

WL05KalPM10d075 WL05KalPM10d08  WL05KalPM10a09 WL05KalPM10a10   

2 Kody podjętych 
działań 
naprawczych  

01 02 03 04 05 06 

3 Odniesienie do 
programu 
ochrony 
powietrza 

Termomodernizacja  Podłączenie sieci 
cieplnej 

Modernizacja 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej  
(budowa, 
przebudowa sieci, 
przyłączy do sieci 
oraz węzłów 
cieplnych) 

Wymiana źródeł ciepła  I. Budowa nowych tras: 
1. Szlak Bursztynowy II 
2. Trasa Dobrzeniecka  
3. Trasa Stawiszyńska  
4. Obwodnica miasta w ciągu drogi 

krajowej nr 25  
5. Obwodnica miasta – drogi 

krajowej nr 12 po stronie 
północnej m. Kalisza  

II. Modernizacje dróg istniejących:  
1. Modernizacja ul. Wrocławskiej 

w Kaliszu na odcinku od ul. 
Podmiejskiej do ul. Wojska 
Polskiego.  

2. Modernizacja nawierzchni 
jezdni ul. Górnośląskiej, 
przebudowa ul. Lipowej, 
Handlowej i Rzemieślniczej dla 
odciąŜenia odc. ul. Nowy Świat,  

III. Rozwój komunikacji zbiorowej na 
terenie miasta: 

1. Projekt pn. ,,Rozwój i poprawa 
jakości transportu publicznego w 
Kaliszu realizowany przez 
Miasto Kalisz  

2. Modernizacja taboru 
autobusowego  

Utrzymanie dróg- mokre czyszczenie 
ulic: 
1. Wojska Polskiego 
2. Wrocławska  
3. Nowy Świat 
4. Poznańska  
 

4 Terminy 
wprowadzenia 
działań 
naprawczych  

Działanie 
długoterminowe 
(2008 r. -2015 r.) 

Działanie 
długoterminowe 
(2008 r. -2015 r.) 

Działanie 
długoterminowe 
(2008 r. -2015 r.) 

Działanie 
długoterminowe (2008 r. 
-2015 r.) 

Działanie długoterminowe (2008 r. -2015 
r.) 

Działanie długoterminowe               
(2008 r. -2015 r.) 



Powierzchnia 
uŜytkowa lokali, w 
których uzyskano 
zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
ciepło poprzez 
termomodernizację 
w: [m2] 

Powierzchnia 
uŜytkowa lokali, 
które podłączono 
do sieci 
ciepłowniczej 
w: [m2] 

Długość 
wybudowanych 
sieci i przyłączy 
w: [m] 

Powierzchnia uŜytkowa 
lokali, w których 
zastąpiono przestarzałe 
ogrzewanie 
nowoczesnymi kotłami 
retortowymi,  
gazowymi, na paliwo 
ekologiczne, gazowe, 
olejowe, elektryczne lub 
zastosowano 
alternatywne źródła 
energii  w: [m2] 

Jednostka 0/1 (1 w przypadku wykonania 
inwestycji załoŜonej w programie 
ochrony powietrza)  

Ilość  Wskaźniki 
monitorowania 
postępu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

336658,3 
 

 
49420,86 

 
6106,11 

 
12213,61 

 
0 

 
346 

5 
 

Docelowa 
wartość 
wskaźnika na 
koniec 2010 
roku 

 
 

34875 
 

 
 

30225 

 
 
- 

 
 

68541 

 
 
- 

 
 
- 

6 Przydzielone 
fundusze (lata, 
kwota podana 
w zł. ) 

 
48 235 483 mln 

(łączne fundusze przydzielone na realizację działań naprawczych w latach 2008, 2009 2010 r.) 

7 Szacunkowa 
wysokość 
całkowita 
kosztów (kwota 
podana w EUR) 

 
14, 4 mln EUR 

(szacunkowa wysokość całkowita kosztów załoŜona w programie ochrony powietrza na lata 2008-2015) 

Rezultaty w 
zakresie 
poprawy 
jakości 
powietrza:  

w roku  2007 w roku  2008  w roku 2009 w roku 2010  8 

a) stęŜenie 
roczne 

34,5 28,7 36,3 35,3 



 

a) częstość 
przekracza
nia 24-
godzinnego 
stęŜenia  

68 37 63 56 

9 Uwagi i 
wyjaśnienia  

StęŜenia pyłu wykazują we wskazanych powyŜej latach realizacji programu ochrony powietrza wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko 
sezonów zimnych (grzewczych).  


