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Pan 
Zbigniew Włodarek 
Radny Rady Miasta Kalisza 

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi  na  interpelację  złożoną 18 października  2021 r.  w sprawie  stanu  prac  projektowych
oraz przybliżonego  terminu  rozpoczęcia  budowy  obwodnicy  Kalisza  uprzejmie  wyjaśniam,  co
następuje.

Za  budowę obwodnicy  Kalisza  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  25,  uwzględnionej  w ramach  Programu
budowy  100  obwodnic  na  lata  2020-2030,  odpowiada  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych
i  Autostrad  Oddział  w  Poznaniu.  Instytucja  ta  informuje,  że  dobiega  końca  opracowanie  Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami koncepcji programowej. 
Tego  typu  inwestycje  drogowe  często  budzą  duży  sprzeciw  społeczny.  Tak  było  również  w  tym
przypadku.  Uwagi  zgłoszone  przez  burmistrza  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce  oraz  grupę
mieszkańców opóźniły prace o rok. 
Obecnie  analizowane  są  trzy  warianty  przebiegu  obwodnicy  dla  miasta  Kalisza,  wytypowane
w oparciu o wcześniejsze analizy, tj.:

• wariant  nr  1,  uwzględniający  przebieg  przez  miasto  Kalisz  (po  śladzie  istniejącego
przebiegu DK25),

• wariant nr 5, uwzględniający przebieg całkowicie poza granicami miasta Kalisza,
• wariant  nr  6,  uwzględniający  przebieg  nieznacznie  ingerujący  w  granice  administracyjne

miasta Kalisza po stronie południowo-zachodniej. 
Szacuje  się,  że  w  ciągu  miesiąca  zakończona  zostanie  ocena  wielokryterialna  wymienionych
wariantów i na jej podstawie wytypowany zostanie wariant optymalny.
Jak  wynika  z  bezpośrednich  informacji  uzyskanych  z  GDDKiA O/Poznań,  optymalnym wariantem
wydaje się wariant nr 6, a w następnej kolejności wariant nr 5. 

Na  przełomie  stycznia  i  lutego  2022  r.  GDDKiA O/Poznań  planuje  zwołanie  posiedzenia  Zespołu
Oceny Przedsięwzięcia  Inwestycyjnego  (ZOPI)  z  udziałem  włodarzy  gmin,  przez  które  przebiegać
będzie planowana obwodnica. 

Kolejnym  krokiem  w  zakresie  przygotowania  inwestycji  drogowej  do  realizacji  będzie  uzyskanie
decyzji środowiskowej (DŚU), które jest planowane na przełomie I i II kwartału 2023 roku. 

Chciałbym  podkreślić,  że  jako  Prezydent  Miasta  Kalisza  od  samego  początku  zabiegałem  o  jak
najszybszą realizację budowy obwodnicy w wariancie biegnącym poza granicami miasta.

Zgodnie  z  deklaracją  GDDKiA rzeczowa realizacja  zadania  planowana jest  w formule  "zaprojektuj
i wybuduj" na lata 2024-2027.

Z poważaniem
                                                                                                         Prezydent Miasta Kalisza

       /…/
      Krystian Kinastowski



Zbigniew Włodarek       Kalisz, dnia 16 października  2021 r. 
Radny Rady Miasta Kalisza  

       Sz. P. Krystian Kinastowski  
       Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja  
w sprawie harmonogramu prac dla obwodnicy Kalisza  

Szanowny Panie Prezydencie,  

 zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie mieszkańcom Kalisza informacji dotyczącej budowy 
obwodnicy dla miasta Kalisza. Zainteresowanie powyższym tematem nie słabnie, a prace remontowe 
niektórych kaliskich ulic, a co za tym idzie tworzenie się korków, sprawiają że pytania dotyczące powstania 
obwodnicy coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej.  
 W pierwszym półroczu 2021 r., porządek obrad jednej z Sesji Rady Miasta Kalisza, został 
poszerzony o punkt dotyczący budowy obwodnicy. Mieszkańcy Kalisza, mogli wówczas usłyszeć ogólne 
informacje na temat harmonogramu prac projektowych od Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, 
Pana Krzysztofa Gałki. W maju br., mieszkańcy Kalisza mogli zaznajomić się z oświadczeniem, wydanym 
przez Pana Prezydenta, w którym wskazał Pan przyczynę wydłużenia się procesu inwestycyjnego 
(rozpatrywanie dodatkowej propozycji przebiegu obwodnicy).  
 Mając na względzie powyższe, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o przekazanie mieszkańcom 
Kalisza bieżącej informacji dotyczącej  prac projektowych oraz przybliżonego terminu rozpoczęcia budowy 
obwodnicy. 

         Łączę wyrazy szacunku  
         Zbigniew Włodarek 
        


