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W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  16.11.2021r.  w  sprawie  budowy  ścieżki
rowerowej lub wydzielenia pasa przeznaczonego dla rowerów w ul.  Złotej  na odcinku (od Ronda
Żołnierzy Niezłomnych do Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu) uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, iż wydzielenie pasa dla rowerów z uwagi na istniejącą
niewystarczającą szerokość jezdni ul. Złotej na ww. odcinku nie jest możliwe. Obowiązujące warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie uniemożliwiają  obecnie
wyznaczenie  pasa  dla  rowerzystów,  bez  wprowadzenia  zmian  w  zagospodarowaniu  terenu  pasa
drogowego  oraz  geometrii  ulicy.  Natomiast  budowa  ścieżki  rowerowej  wymaga  przebudowy
ul.  Złotej,  co  jest  zadaniem  inwestycyjnym  i  wymaga  uprzedniego  przygotowania  dokumentacji
projektowej,  uzyskania niezbędnych uzgodnień i  zezwoleń.  Każde,  z zaproponowanych rozwiązań
wymaga w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej a następnie zabezpieczenia
odpowiednich środków finansowych w celu rzeczowej realizacji  robót  budowlanych.  Trwająca od
marca  ub.r.  pandemia  koronawirusa  COVID-19,  przełożyła  się  na  wzrost  cen  usług  
i  materiałów  budowlanych,  spowolnienie  gospodarcze  i  ograniczenie  wpływów  do  budżetów
samorządów.  Miasto  Kalisz  dysponuje  ograniczonymi  środkami  finansowymi,  które  w  pierwszej
kolejności przeznacza na zadania już ujęte w planie wydatków majątkowych i  kontynuację zadań
rozpoczętych w latach ubiegłych ze szczególnym uwzględnieniem zadań, dla których Miasto Kalisz
otrzymało dofinansowanie.
Biorąc  jednak  pod  uwagę  zasadność  przedsięwzięcia,  podczas  prac  nad  projektem  Budżetu
Miasta Kalisza  w  kolejnych  latach  rozważona  zostanie  możliwość  umieszczenia  proponowanego
zadania w planie wydatków majątkowych, jednak z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta
oraz  hierarchii  potrzeb  w zakresie  drogownictwa.  Równocześnie  pragnę  zaznaczyć,  iż  ostateczną
decyzję w tym zakresie będzie podejmować Rada Miasta Kalisza.   
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INTERPELACJA
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie ścieżki rowerowej
od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Technikum im. św. Józefa

Zobligowany przez mieszkańców Kalisza, w tym nauczycieli i  uczniów Technikum
im.  św.  Józefa,  wnoszę  o  szybkie  rozważenie  możliwości  budowy  lub  co  najmniej
wydzielenia pasa w ciągu ul. Złotej (od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Technikum im. św.
Józefa) dla ścieżki rowerowej.

Niniejsza  interpelacja  podyktowana  jest  przede  wszystkim  chęcią  poprawy
bezpieczeństwa  uczniów  dojeżdżających  do  Technikum  oraz  Kaliszan  korzystających  z
komunikacji rowerowej.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Chrzanowski 
Radny Rady Miasta Kalisza
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