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Pan

Eskan Darwich

Radny Rady Miasta Kalisz

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12.08.2021r. w sprawie infrastruktury służącej
obsłudze  tramwajów  wodnych  na  rzece  Prośnie  informuję  i  wyjaśniam,  iż  dokumentacja
projektowa budowy schodów widokowych, dla  których Miasto Kalisz  uzyskało w ubiegłym
miesiącu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego, opracowywana jest w oparciu
o „Koncepcję  schodów  widokowych  i  zagospodarowania  terenu  nad  rzeką  Prosną  po  obu
stronach Mostu Teatralnego” z 2020r.

W  chwili  obecnej  nie  ma  możliwości  zmiany  założeń  projektowych  uzgodnionych
z  Państwowym  Gospodarstwem  Wodnym  Wody  Polskie  i  Wojewódzkim  Konserwatorem
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu ponieważ wiązałoby się to z ponowną procedurą
uzyskania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskaniem
decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na  realizacje  przedsięwzięcia  ponieważ
miejsce  cumowania  jednostek  pływających  jako  element  nabrzeża  należy  do  przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nie
jest  możliwe  wykonanie  wspólnego  podestu  łączącego  ostatni  stopień  każdego  z  biegów
schodów,  gdyż  źle  wpisuje  się  to  w  otaczającą  przestrzeń  i  nie  nawiązuje  do  istniejących
schodów przy budynku Teatru im. W. Bogusławskiego. 

Miasto  rozważało  uwzględnienie  miejsc  do  postoju  i  cumowania,  jednakże
wprowadzenie zmian do projektu na obecnym etapie wiązałoby się z odłożeniem inwestycji na
co najmniej rok.

W celu  realizacji  założeń,  o  których  Pan  pisze  w  swojej  interpelacji  należałoby  po
zakończeniu budowy schodów widokowych wprowadzić do budżetu nowe zadanie na potrzeby
pomostu do cumowania tramwaju. Następnie konieczne będzie uzyskanie przywołanych wyżej
decyzji  i  uzgodnień.  Nie  wiemy  jednak  jak  odniosą  się  do  tego  zamierzenia  wspomniane
instytucje.

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.

                                                                                                       w z. Prezydenta Miasta Kalisza

                                                                                                Grzegorz Kulawinek

        Wiceprezydent Miasta Kalisza



      

 Kalisz, dn. 12.08. 2021 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

W sprawie infrastruktury nadbrzeżnej rzeki Prosny

Szanowny Panie Prezydencie,

Rzeka Prosna stanowi nieodzowny element krajobrazu naszego miasta, a

mimo tego jej potencjał nie jest w pełni zagospodarowany. Na całym świecie, w

miastach,  gdzie  rzeka  płynie  przez  centrum  stanowi  ona  ważny  punkt

rekreacyjny  nie  tylko  dla  mieszkańców,  ale  również  dla  turystów.  W  moim

przekonaniu  inwestycje  poczynione  na  obszarze  nadbrzeżnym  Prosny

spowodują wzrost turystki lokalnej. Bardzo cieszy mnie fakt, iż Pan Prezydent

wydał obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na budowie schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie

Mostu Teatralnego.

W związku  z  powyższym przy  realizacji  projektu  schodów widokowych

proszę Pana Prezydenta o wzięcie pod uwagę  infrastruktury służącej do obsługi

tramwajów wodnych na rzece Prośnie. Nadmienię, iż zgłoszę do budżetu miasta

na  rok  2022  inwestycję  w  tramwaje  wodne,  które  w  moim  przekonaniu

spowodują wzrost atrakcyjności korzystania z rekreacji nad Prosną. 

Z góry dziękuję za odpowiedź 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


