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W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  29  października  br.,  dotyczącą  budowy  
ul. Ziołowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ulicy Owsianej, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Ulica Ziołowa objęta jest jednostką bilansową 1KDL w „Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec” (Uchwała Rady Miejskiej
Kalisza Nr XXIX/353/2016 z dnia 27.10.2016r.). Docelowo ulica ma stanowić połączenie pomiędzy 
ul.  Warszawską  a  ul.  Pszenną  o  długości  w  przybliżeniu  865  m.  Natomiast  odcinek  
od ul. Warszawskiej do ul. Owsianej to droga o długości ok. 675m.

Obecnie  Miasto  Kalisz  w  swoich  planach  inwestycyjnych  w  szczególności  w  ramach
wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023 (PBiPDO) nie
przewiduje  budowy ul.  Ziołowej.  Potrzeby realizacji  takiej  inwestycji  nie  wskazała  Rada  Osiedla
Tyniec na etapie tworzenia PBiPDO. 

Koszt  budowy  ul.  Ziołowej  na  wskazanym  przez  Pana  Przewodniczącego  odcinku  będzie
można określić dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i uzależniony on będzie
od przyjętych rozwiązań projektowych. Mając jednak na uwadze, że obecnie w pasie drogowym tej
ulicy  nie  istnieje  żadna  infrastruktura  związana  z  funkcjonowaniem  drogi,  tj.  odwodnienie,
oświetlenie, kanał technologiczny budowa ul. Ziołowej będzie wymagała uwzględnienia również tych
elementów w trakcie budowy. Dodatkowo w kosztach inwestycji należy uwzględnić wydatki związane
z  nabyciem  gruntów pod  drogę,  gdyż  obecnie  część  działek  stanowi  własność  osób  fizycznych.
Dlatego, jedynie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, szacuję iż koszt budowy ul. Ziołowej  
na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Owsianej może zawierać się w przedziale od 2 do 2,5 mln zł.
Należy pamiętać iż ostateczna rynkowa wartość realizacji prac wynika zawsze ze złożonej w przetargu
oferty uznanej za najkorzystniejszą.
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Szanowny Panie Prezydencie

Miasto Kalisz w ostatnich latach intensywnie rozwija się pod względem nowego 
budownictwa mieszkaniowego we wschodnich rejonach miasta. Powstają nowe osiedla, budowane 
zarówno przez Kaliski KTBS jak i prywatnych deweloperów. Kaliszanie którzy w nich zamieszkują
zwracają uwagę na rodzące się problemy komunikacyjne. Jednym z nich jest brak ulicy Ziołowej, 
która będzie łączyła ulice Warszawską z Owsianą. W związku z tym zadaje pytanie:
- Czy w planach inwestycji miejskich na najbliższe lata jest budowa ulicy Ziołowej? 
- Jaki byłby koszt budowy takiej ulicy? 

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 
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