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Pan
Mirosław Gabrysiak

Radny
Rady Miasta Kalisza

      

W odpowiedzi na interpelację  z dnia 26.11.br. w sprawie wykonania drogi dojazdowej

na ulicy Marka w Kaliszu (z Ks. Jolanty do posesji  na ul.  Marka 7 i 9), uprzejmie informuję

jak niżej.

Docelowe wykonanie przedmiotowej drogi dojazdowej należy traktować jako inwestycję.

Wiąże  się  to  z koniecznością  zabezpieczenia  odpowiednich  środków finansowych w budżecie

miasta Kalisza w pierwszej kolejności celem opracowania dokumentacji projektowej a następnie

na potrzeby rzeczowej realizacji robót. Decyzję taką podejmuje Rada Miasta Kalisza na etapie

corocznie uchwalanego budżetu, jednak z uwzględnieniem możliwości finansowych, jak również

hierarchii pozostałych potrzeb. 

Jednocześnie informuję, iż wizja w terenie przeprowadzona przez pracowników Zarządu

Dróg Miejskich w Kaliszu, wykazała występowanie w nawierzchni gruntowej ulicy niewielkich

ubytków  oraz  nierówności  niezagrażających  bezpieczeństwu  użytkowników  drogi.  W  chwili

obecnej, z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie stosownych

napraw. W I połowie 2022 r. niezwłocznie po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych,

na  ww.  ulicy  zostanie  wykonane  profilowane  wraz  z  zagęszczeniem  nawierzchni,  celem

likwidacji występujących ubytków i nierówności. 

          

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Miroslaw Gabrysiak 
Radny 
Rady Miasta Kalisza 

Kalisz, dnia 26 listopada 2021 r. 

30. US, 2021 

Nr kur 
Ilosc '/al. •• 

Pan 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

Moja interpelacja dotyczy koniecznosci wykonania drogi dojazdowej na ul. Marka 
w Kaliszu (z ul. Ksi^znej Jolanty do posesji na ul. Marka 7 i 9). 

Droga ta jest cz^sciq dziatki nr 57/1, stanowiqcej obr^b 149 Piwonice Wies, a biegni'e 
wzdtuz rzeki Prosny. 

Sluzy nie tylko Jako droga dojazdowa do w/w posesji, ale bardzo cz^sto wykorzystywana 
jest przez mieszkancdw Kalisza jako droga dojazdowa do szkoly, a ponadto jako miejsce 
spacerow, wypoezynku i rekreacji nad rzekq Prosnq. 

W sezonie korzystajq z niej rowniez firmy organizujqce splywy kajakowe, organizacje 
w^dkarskie czy Straz Pozama przeprowadzajqea cwiczenia, stqd uzasadnionym byloby 
poprawienie jej stanu w mozliwie najkrotszym terminie. 


