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Kalisz, 17.06.2021r.

                                                                               

                                                                   Pan

                                                                   Artur Kijewski

                                                                   Radny Rady Miasta Kalisza

                                                                      

                    

          Szanowny Panie Radny,

                                       

W odpowiedzi  na  Pana interpelację  złożoną  w dniu  9  czerwca 2021r.,  w sprawie

obiektów małej architektury,  uprzejmie informuję,  iż wskazane lokalizacje  w śródmieściu

miasta (woonerf na ulicy Zamkowej, ulica Śródmiejska) zostały objęte projektem „Kalisz -

kurs  na  rewitalizację”  dofinansowanym  z  Wielkopolskiego  regionalnego  programu

operacyjnego na lata 2014-2020 i muszą być zgodnie z nim zrealizowane. Rozszerzenie o

dodatkowe obiekty małej architektury skutkowałoby zaburzeniem uzgodnionego i co więcej

zrealizowanego  projektu.  Do  koncepcji  można  było  wnosić  uwagi  na  spotkaniach  z

mieszkańcami. Nie wpłynęły wspomniane propozycje zmian od restauratorów. 

Dobór  obiektów  małej  architektury,  mebli  i  zieleni,  będących  wyposażeniem

ogródków gastronomicznych w pasach drogowych i na terenach zarządzanych przez Wydział

Gospodarowania  Mieniem  Urzędu  Miasta  Kalisza  jest  konsultowany  i  weryfikowany

indywidualnie z restauratorami przez Plastyka Miejskiego. Informuję, że istnieje regulująca tę

kwestię broszura pod nazwą „Zasady estetyki ogródków gastronomicznych na terenie miasta

Kalisza”.  Restauratorzy przy projektowaniu zagospodarowania korzystają z tych zapisów i

oświadczają we wniosku, iż zamierzają zrealizować ogródki zgodnie z tymi zasadami.

Tworzenie  poradników  o  szerszym  zakresie  jest  bardziej  uzasadnione  w  bardzo

dużych  miastach,  gdzie  jest  wiele  lokali  gastronomicznych  i  co  za  tym  idzie,  nie  ma



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

możliwości  konsultacji  zagospodarowania  ogródków  gastronomicznych  w  sposób

indywidualny. 

Ponadto,  dobór obiektów małej  architektury miejskiej  został  opracowany w formie

projektu „Katalogu Mebli  Miejskich”.  Dokument musi być spójny w zakresie podziału na

strefy z uchwałą Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na

terenie  miasta  Kalisza  obiektów  małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń

reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz  rodzajów

materiałów  budowlanych,  z  jakich  mogą  być  wykonane”.  Uchwała  jest  obecnie  w  fazie

projektu. 

Odnośnie procedury zajęcia pasa drogowego pod obiekty małej architektury, istnieje

broszura  informacyjna  dotycząca  tej  kwestii,  powstała  we  współpracy  Wydziału

Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z Biurem Rewitalizacji. Zostały podjęte prace nad

uproszczeniem  ww.  procedury.  Opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego  mają  charakter

symboliczny,  a  ich  całkowita  likwidacja  może  skutkować  nadmiernym,  samowolnym

lokalizowaniem tablic i urządzeń reklamowych w przestrzeni publicznej. Jest to sprzeczne z

polityką uporządkowania miasta w tym zakresie.

 

                                                                   Z wyrazami szacunku



Kalisz, dn.9 czerwca 2021 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

w ostatnim czasie na ul. Piskorzewskiej pojawiły się nowe donice, gdzie zostaną posadzone
rośliny. Na pewno  wpłynie to na estetykę i urok tego miejsca, które powoli coraz bardziej
wyróżnia się swoim wyglądem w rejonie Śródmieścia.  Każdy taki element małej architektury
miejskiej podnosi jakość życia w naszym mieście, a także poprawia jego estetykę. Jestem
przekonany,  że  zaplanowane  działania  w  tym  zakresie  spotykają  się  z  aprobatą
mieszkańców. Z pewnością duża część właścicieli lokali, kupców itp. włączyłaby się w takie
akcje, dlatego warto je promować jak najszerzej, oczywiście również w oparciu odpowiednie
ustalenia i wytyczne służb miejskich i konserwatorskich.
W związku z powyższym, interpeluję w trzech tematach:

1. Czy  planowane  jest  dalsze  poprawianie  estetyki  miasta  obejmujące  
np.  ul.  Zamkową,  ul.  Śródmiejską  lub  też  inne  mniejsze  uliczki  w  pobliżu
Głównego Rynku, poprzez instalowanie niedużych donic podobnych do tych
jakie ustawiono na ul. Piskorzewskiej ?

2. Czy  wzorem  innych  samorządów,  Miasto  Kalisz  planuje  opracowywać  
tzw.  poradniki,  które  w  przystępny  sposób,  będą  objaśniać  i  ilustrować
odpowiedni  oraz  praktyczny  dobór  małej  architektury  miejskiej,  zieleni  
i wyposażenia dla restauratorów, kupców itp. ?

3. Czy podjęto prace związane z opracowaniem maksymalnie prostych procedur,
dotyczących np. ustawiania donic, zielonych elementów i im podobnych przed
wejściami do sklepów czy innych lokali głównie w Śródmieściu,  które nie mają
charakteru  komercyjnego,  poprawiają  estetykę  miasta  i  nie  powinny  być
pobierane za nie opłaty ?

Z poważaniem

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


