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           W odpowiedzi na interpelację z dnia 17.06.2020r. (data wpływu 25.06.2020r.), dotyczącą

problemów  komunikacyjnych  zgłaszanych  przez  mieszkańców  osiedla  Majaków,  uprzejmie

wyjaśniam i informuję jak niżej.

W ramach  uwzględnionego  w ramach  Budżetu  Miasta  Kalisza  zadania  pn.  „Połączenie  dróg

krajowych  na  odcinku  od  ul.  Godebskiego  do  ul.  Łódzkiej”,  planowana  jest  realizacja

przedmiotowej inwestycji drogowej w trzech zasadniczych etapach tj. :

-  etap  nr  1  obejmujący budowę dalszego odcinka  Szlaku Bursztynowego od połączenia  z  ul.

Łódzką do połączenia z ul. Żwirki i Wigury,

-  etap  nr  2  obejmujący budowę dalszego odcinka  Szlaku Bursztynowego od połączenia  z  ul.

Żwirki i Wigury poprzez ul. Moniuszki do połączenia z ul. Warszawską w obrębie skrzyżowania

z al. Gen. Sikorskiego,

-  etap  nr 3  obejmujący rozbudowę Al.  Gen. Sikorskiego wraz z  budową odcinka ulicy  który

stanowiłby  połączenie  al.  Gen.  Sikorskiego  z  ul.  Stawiszyńską  poprzez  wcześniej  wykonany

odcinek ulicy od ronda Wiceadmirała Świrskiego do ul. Szerokiej.

Realizacja I etapu planowana jest w latach 2020 – 2022r. i uzależniona od pozyskania środków

zewnętrznych.  Z  pewnością,  pilną  realizacją  winien  być  objęty  etap  nr  2  przedmiotowego

przedsięwzięcia  inwestycyjnego,  z  uwagi  na  potrzebę  uzyskania  efektu  funkcjonalności

komunikacyjnej.

Poruszona w interpelacji kwestia zastosowania ekranów akustycznych, zostanie wzięta pod uwagę

na etapie dalszych prac projektowych i będzie ona wynikać z prognozy ruchu oraz analizy
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środowiskowej  na  etapie  procedowania  decyzji  środowiskowej.  W  tym  miejscu  należy

wspomnieć  o  planowanej  przez  GDDKiA rozbudowie  DK nr  25  na  odcinku  Ostrów Wlkp.-

Konin  i  realizacji  w  ramach  tegoż  zadania   obwodnicy  dla  Miasta  Kalisza  w  związku  z

umieszczeniem Kalisza  w  Programie budowy 100 obwodnic.  Z pewnością,  zrealizowanie tej

inwestycji  w  sposób  istotny  wpłynęłoby  na  zmniejszenie  ruchu  pojazdów  samochodowych,

szczególnie ciężarowych w stosunku do obecnego stanu. Ze strony Miasta w powyższej sprawie

podejmowanych jest szereg działań, które mam nadzieję zakończą się sukcesem. 

W kwestii dotyczącej zmiany lokalizacji pętli autobusowej uprzejmie informuję, że zobowiązałem

Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  do  przygotowania  w  br.  projektu  technicznego,

uwzględniającego  nową lokalizację  pętli  autobusowej  z  wykorzystaniem terenu u  zbiegu  ulic

Sienkiewicza – Godebskiego- Piłsudskiego. Opracowany projekt określi wartość zadania a także

pozwali  na  podjęcie  dalszych  działań  celem  jego  uwzględnienia  jako  propozycji  zadania

inwestycyjnego do Projektu Budżetu Miasta Kalisza na 2021r. Ostateczną decyzje umieszczenia

przedmiotowego zadania w Budżecie Miasta Kalisza na 2021r. podejmować będzie Rada Miasta

Kalisza na etapie podejmowania Uchwały Budżetowej na 2021r.




