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W odpowiedzi  na interpelację  zgłoszoną w dniu 25.02.br. w sprawie wyrównania oraz

utwardzenia terenu zlokalizowanego przy posesjach Stawiszyńska 3 oraz 5, uprzejmie informuję

jak niżej.

Tereny  zlokalizowane  przy  przedmiotowych  posesjach  znajdują  się  w  strefie  objętej

ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W związku z powyższym nie jest możliwe

utwardzenie terenu destruktem bitumicznym. Mając jednak na uwadze potrzebę poprawy stanu

nawierzchni zostanie przeprowadzone jego przeprofilowanie wraz z zagęszczeniem. Ponadto w

wyniku  takiego  działania  zostaną  nadane  odpowiednie  spadki  podłużne  oraz  poprzeczne,

ułatwiające spływ wód opadowych i roztopowych. 
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W odpowiedzi  na interpelację  złożoną w dniu 25 lutego br.  w sprawie terenu przyległego do
budynków przy ul. Stawiszyńskiej 3-5, informuję jak niżej.

Interpelacja  zawierająca  proponowane  przez  Pana  Radnego  działania  została  przekazana  do
Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu celem dokonania przez jednostkę analizy możliwości wykonania wraz
z  oszacowaniem  zakresu  i  ewentualnych  kosztów niezbędnych  robót.  Po  rozpoznaniu  przedmiotowej
sprawy przez ZDM zostanie Panu udzielona stosowna odpowiedź.



Kalisz, dn. 25.02.2021 r.
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Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie  terenu przyległego do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 3-5

Szanowny Panie Prezydencie,

Tereny przyległe do budynków przy ulicy Stawiszyńskiej 3-5, usytuowane

między  ulicami  Warszawską  a  Stawiszyńską  od  wielu  lat  czekają  na

zagospodarowanie.  W  tamtej  kadencji  samorządu  powstała  koncepcja

zagospodarowania  tego  obszaru  na  parking  wielopoziomowy  i  zlecił  on

opracowanie projektu budowlanego za kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie

jego  opracowania  wygrał  Pan  wybory  prezydenckie  i  zerwał  umowę

z wykonawcą projektu, uznając, iż projekt nie odpowiada Pańskiej wizji rozwoju

Miasta. Podczas remontu alejek w Parku Miejskim teren ten służył  jako plac

i parking dla firmy budowlanej. Powstały tam mini kratery, które zamieniają się

w  baseny  po  opadach  deszczu  i  śniegu.  Mieszkańcy  okolicy  obawiają  się

o bezpieczeństwo swoich maluchów i w związku z tym już dwukrotnie poprzez

swoich przedstawicieli  próbowali  spotkać się  z Panem Prezydentem, niestety

bez skutku. Mieszkańcy znając sytuację finansową miasta zdają sobie sprawę, iż

problem  ten  należy  rozwiązać  kompleksowo  i  na  obecnym  etapie  proszą  o

szybką, niekosztowaną reakcję.

 



W związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o :

• wyrównanie tego terenu tak aby woda deszczowa spływała do rzeki, 

• pokrycie tego ternu destruktem pozyskanym z remontowanych w Kaliszu

ulic. Mieszkańcy podpowiadają, żeby do tego celu użyć destruktu, który

będzie  pozyskany  z  przebudowy  ulicy  Częstochowskiej  (z  pewnością

pozyskany  tam  materiał  nadawałby  się  idealnie  do  wyrównania  i

pokrycia wspomnianego obszaru).

Z góry dziękuję za odpowiedź. 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


