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Pani 
Magdalena Walczak
Radna
Rady Miasta Kalisza

           W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.08.br. dotyczącej realizowanej przebudowy  

ul. Śródmiejskiej, uprzejmie informuję i wyjaśniam jak niżej. 

Główne przyczyny mające istotny wpływ na wydłużenie terminu przebudowy ul. Śródmiejskiej to

konieczność wprowadzenia zmian w trakcie  realizacji robót w stosunku do rozwiązań przyjętych

w projekcie  w  zakresie  układania  nawierzchni  na  chodnikach  i  ścieżce  rowerowej,  niwelety

nawierzchni jezdni, a przede wszystkim głęboka i szczegółowa analiza możliwości umieszczenia

separatora w jezdni na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego a Kanałem Rypinkowskim.

Wyposażenie sieci kanalizacji deszczowej w separator było objęte niniejszym zadaniem.

Opracowany  projekt  na  przebudowę ul.  Śródmiejskiej,  ze  względu  na  istniejące  ograniczenia

terenowe spowodowane jego zagospodarowaniem,   uwzględniał usytuowanie separatora w jezdni

ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego a Kanałem Rypinkowskim i zakładał jego

posadowienie na głębokości 6,0m poniżej nawierzchni jezdni.

Na podstawie wykonanego już na etapie realizacji prac wykopu próbnego okazało się, iż wysoki

poziom  wody  gruntowej,  bardzo  niska  nośność  gruntu  podłoża,  a  także  bliskość  budynków

wielorodzinnych  o  niezadowalającym  stanie  technicznym,  wykluczyły  możliwość  wykonania

separatora we wskazanym w projekcie miejscu, gdyż groziło by to katastrofą budowlaną.

Ze względu na powyższe, odstąpiono od wykonania separatora w ramach realizowanej obecnie

inwestycji, ograniczając zakres robót do wyprowadzenia odcinków kanalizacji poza pas drogowy

ulicy  Śródmiejskiej,  celem  umożliwienia  jak  najszybszego  zakończenia  zadania.  Biorąc  pod

uwagę obecne zaawansowanie robót, zakończenie zadania w zakresie umożliwiającym całkowite

przywrócenie ruchu kołowego i pieszego winno nastąpić do końca września br.

                                                                                                                                      

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

INTERPELACJA 

 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w związaną z przedłużającymi się 

pracami drogowymi ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Złotego rogu. 

Prace drogowe na wskazanym wyżej odcinku trwają już bardzo długo. W związku z 

tym nie jest możliwy przejazd ul. Śródmiejską przez Złoty róg, co powoduje utrudnienia, w 

szczególności w godzinach szczytu komunikacyjnego. Wkrótce nastąpi rozpoczęcie roku 

szkolnego, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowym nasileniem ruchu.    

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn przedłużania się 

prac w tym obszarze, w szczególności o informację, czy przewidziane były w ramach prac 

zamontowanie separatora wody deszczowej na odcinku od ul. Fabrycznej do l. Wolności  i 

czy separator taki został ostatecznie zamontowany przez Wykonawcę. Proszę także o 

wskazanie kiedy planowane jest zakończenie prac na tym odcinku i przywrócenie ruchu 

drogowego.  

  

  

Z wyrazami szacunku 

Magdalena Walczak 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 


