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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  19.02.2020r.  (data  wpływu  22.02.2021r.)  
w sprawie złego stanu ul. Żabiej w Kaliszu uprzejmie informuję jak niżej.

Zadanie  inwestycyjne  polegające  na  przebudowie  ul.  Żabiej  na  odcinku  od
skrzyżowania z ul. Mickiewicza do przejścia od bloku Widok 89 oraz utwardzeniu terenu od
ww. przejścia do ul. Granicznej, zostało zgłoszone przez Radę Osiedla Widok do realizacji  
w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023 (PBiPDO). 
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe miasta, duże potrzeby w zakresie realizacji
inwestycji  oraz  zaproponowaną  przez  Radę  Osiedla  kolejność  zadań  zgłoszonych  do
uwzględnienia w ramach PBiPDO, przedmiotowe zadanie zostało przewidziane do realizacji
po roku 2023. W przypadku podjęcia przez władze miasta decyzji o kontynuowaniu realizacji
Programu w kolejnych latach (po 2023 r.) niezbędne będzie zabezpieczenie w Wieloletniej
Prognozie Finansowej stosownych środków i opracowanie harmonogramu określającego ulice
z  terminem  wykonania.  Wobec  powyższego  obecnie  nie  jest  możliwe  wskazanie
prawdopodobnego terminu przebudowy ul. Żabiej.



Leszek Ziąbka Kalisz, dnia 19.02.2020 r.

Klub Radnych PiS

Rada Miasta Kalisza

Sz. Pan

Krystian Kinastowski

            Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie 

Zgodnie  z  paragrafem 27  Statutu  Miasta  Kalisza,  składam interpelację  w  sprawie

złego stanu ulicy Żabiej w Kaliszu. 

Jest to jedna z ulic miasta, której sprawa złego stanu nawierzchni spędza sen z oczu jej

mieszkańcom  już  od  ponad  półwiecza.  Od  początku  swojego  istnienia  funkcjonowała  w

sposób  prowizoryczny,  ze  względu  na  fatalny  stan  techniczny,  a  jej  budowa  nie  została

praktycznie  nigdy  ukończona.  Ulica  na  całej  długości  wyłożona  jest  jedynie  ażurowymi

płytami  betonowym  i  nie  posiada  chodników  dla  pieszych,  co  stwarza  potencjalne

niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. 

W trosce o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców ul. Żabiej zwracam się z prośbą o

podjęcie działań porządkujących tę część Kalisza. 

  

Z wyrazami szacunku 

Leszek Ziąbka 

 

 


