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Pan
Artur Kijewski

Radny
Rady Miasta Kalisza

           W odpowiedzi na interpelację  złożoną w dniu 10.06.br. w sprawie rozpoczęcia  prac

w  otoczeniu  stacji  kolejowej  Kalisz  Szczypiorno  oraz  poprawy  drogi  prowadzącej  na  stację,

uprzejmie informuję jak niżej.

Całość terenu w otoczeniu Stacji Kolejowej Szczypiorno jak również dojście do stacji zarówno od

strony  ul.  Wrocławskiej  jak  również  ul.  Szczypiornickiej  stanowi  własność  Skarbu  Państwa

będącym w trwałym w zarządzie PKP. Sytuacja ta powoduje, iż wszelkie prace na  tym terenie

w tym  szczególnie  działania  o  charakterze  inwestycyjnym  winny  być  realizowane  przez  PKP,

w tym  przypadku   przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  –  Zakład  Linii  Kolejowych

w Ostrowie Wielkopolskim. 

Mimo  powyższego  stanu  prawnego,  mając  na  uwadze  liczne  sygnały  ze  strony  mieszkańców

Szczypiorna  a  także  Rady  Osiedla  Szczypiorno  o  konieczności  utwardzenia  dojścia  do  stacji

od strony  ul.  Wrocławskiej,  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  przygotował  projekt

uwzględniający  budowę chodnika  i  przekazał  do  uzgodnienia  do  PKP Polskie  Linie  Kolejowe

S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 25.02.br. PKP Polskie Linie

Kolejowe  S.A.  –  Zakład  Linii  Kolejowych  w  Ostrowie  Wielkopolskim  dokonało  uzgodnienia

projektu  (planu  sytuacyjnego)  określając  szereg  „trudnych”  do  spełnienia  warunków  na  etapie

poprzedzającym  budowę chodnika  (dojścia  do stacji  kolejowej).  Ponadto,  w p.  7  uzgodnienia

zawarta  została  informacja,  cyt.  „  Dla  linii  kolejowej  nr  14  Łódź  Kaliska  -  Tuplice  jest

przygotowywany  projekt  modernizacji.  Rozpoczęcie  tej  inwestycji  może  spowodować

konieczność przebudowy chodnika lub zmiany jego położenia”.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności,  wynikające  zarówno  ze  stanu  prawnego  terenu  jak

również z treści uzgodnienia, Miasto Kalisz podejmie kolejne kroki co do wykonania dojścia wraz

z oświetleniem  do  Stacji  Kolejowej  Szczypiorno  (zarówno  od  strony  ul.  Wrocławskiej  jak

również od strony ul. Szczypiornickiej) przez PKP S.A.  

 

W załączeniu:

Kopia uzgodnienia projektu. 









Kalisz, dn. 10 czerwca 2020 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się z interpelacją w sprawie rozpoczęcia prac w otoczeniu stacji kolejowej Kalisz Szczypiorno
oraz poprawy drogi prowadzącej na stację.

Mieszkańcy Szczypiorna, jak i osoby korzystające ze wspomnianej stacji, od dawna zwracają uwagę na
brak oświetlenia i utwardzonej drogi (chodnika) w tym miejscu. Zarówno od strony ul. Wrocławskiej
oraz ul. Szczypiornickiej nie ma utwardzonego ciągu dla pieszych, co szczególnie daje się we znaki
podczas  złych warunków pogodowych (błoto itp.).   Taki  stan tego obiektu,  nie świadczy również
dobrze  o  naszym  mieście,  gdy  np.  przyjeżdżają  tam  lub  wyjeżdżają  stamtąd  studenci  pobliskiej
Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki.

Wiem, że miasto prowadzi rozmowy z PKP w sprawie terenu. Dlatego proszę o informację, na jakim
są one etapie i kiedy będzie można rozpocząć tam jakiekolwiek prace ?

Z poważaniem

Artur Kijewski

         Radny Miasta Kalisza


