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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  4  marca  2020  r.  w  sprawie  instalacji
światłowodowej na osiedlu Chmielnik, uprzejmie informuję jak niżej.

Ad.  1.  Roboty  związane  z  budową  sieci  telekomunikacyjnej  wykonywane  są
na podstawie decyzji nr WU.4200.1.70.2020 z dnia 09.03.2020r. udzielonej przez Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji (MZDiK) działającego z upoważnienia Prezydenta
Miasta Kalisza. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Ad. 2. Decyzja, o której mowa wyżej obejmuje wyłącznie  osiedle Chmielnik i dotyczy
takich ulic jak: Szeroka, Borkowska, Skarszewka, Botaniczna, Bukowa, Świerkowa, Długa,
Topolowa,  Klonowa,  Wiatraki,  Pusta,  Dębowa,  Brzozowa,  Olszowa,  Cyprysowa,
Modrzewiowa.

Ad. 3. Wydana decyzja na podstawie złożonego wniosku na zajęcie pasa drogowego,
obejmuje  prowadzenie  robót  zgodnie  z  harmonogramem  robót  z  podziałem  na  etapy
i planowanym  zakończeniem  prac  wraz  z  odtworzeniem  naruszonej  nawierzchni  ulic
w terminie do dnia 6 kwietnia br.

Ad.  4.  W  wydanej  decyzji,  MZDiK  określił  warunki  odtworzenia  naruszonych
nawierzchni  ulic  odwołując  się  między  innymi  na  Projekt  odtworzenia  nawierzchni
opracowany  przez  Inwestora  inwestycji  i  uzgodniony  z  MZDiK.  Nadzór  nad  właściwym
odtworzeniem  nawierzchni  ulic  do  pierwotnego  stanu  sprawuje  inspektor  nadzoru
inwestorskiego a także inspektor nadzoru ze strony MZDiK.

Ad.  5.  Zgodnie  z  wydana  decyzją,  Zajmujący  pas  drogowy  odpowiada  przez  24
miesiące  od  daty  odbioru  robót  za stan  techniczny  zajmowanego  pasa  drogowego  i  jeśli
w tym  okresie  ujawnią  się  usterki  i wady  techniczne  spowodowane  niewłaściwym
odtworzeniem  nawierzchni  ulic,  MZDiK  powiadomi  o  tym  zajmującego  pas  drogowy
i określi termin usunięcia wad zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) – na koszt i staraniem Inwestora.

Ad.  6.  Przewidziane  do  realizacji  przyłącza  światłowodowe  w  granicy  pasa
drogowego,  wykonywane są na bieżąco  w trakcie  budowy sieci  teletechnicznej  i  zgodnie
z wydaną decyzją winny być wykonane w terminie do 6 kwietnia br.




