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Pan
Dariusz Grodziński 
Radny Rady Miasta Kalisza

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 20.12.2021 r. w sprawie udrożnienia ruchu na ulicy

Dobrzeckiej w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz

z budową wylotu „E” do rzeki  Krępicy oraz urządzeniami  podczyszczającymi  w rejonie  

ul. Wiejskiej w Kaliszu” udzielam odpowiedzi w przedmiotowych kwestiach:

Ad.1. Zgodnie  z  umową  UA/57/WRM/2021  z  dnia  16.04.2021  r.  zakończenie  robót

budowalnych nastąpi nie później niż 10 miesięcy od podpisania umowy.  

Ad.2. Koszt inwestycji zgodnie z umowa zawartą z Wykonawcą przedmiotowej inwestycji

wynosi 1.276.853,41 PLN brutto. Wykonawca  prowadzi roboty zgodnie z zawartą  

z miastem umową, w związku z tym na obecnym etapie nie ma podstaw do wciągania

jakichkolwiek sankcji wobec niego.

Nadmieniam,  że  Wykonawca  zakładał,  że  uda  mu  się  zakończyć  realizację

przedmiotowej  inwestycji  do  30  listopada  2021  r.,  jednakże  w  trakcie  realizacji

inwestycji  nastąpił  szereg  komplikacji  związanych  z  wystąpieniem  kolizji

a co za tym idzie uzyskaniem niezbędnych zgód.

Ad.3. Jeżeli  warunki  atmosferyczne  będą  sprzyjające,  zgodnie  z  informacją  uzyskaną od

Wykonawcy odtworzenie nawierzchni ulicy Dobrzeckiej nastąpi na początku stycznia

2022 r.



Ad.4. W budżecie  miasta  na rok 2022 r.  nie  ma zadania  polegającego na modernizacji  

ul. Biskupickiej, jednakże Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu przeprowadzi miejscowe

naprawy nawierzchni ul. Biskupickiej, jeżeli oczywiście zajdzie taka potrzeba. 

Dziękuję Panu za zainteresowanie powyższym zagadnieniem.

                                                                                             Prezydent Miasta Kalisza
 /…/

 Krystian Kinastowski         

   



Kalisz, dn. 20 grudnia 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie udrożnienia ruchu na ul. Dobrzeckiej.

Na  początku  października  zamknięto  skrzyżowanie  ul.  Dobrzeckiej  z  ul.  Wiejską,  przekazując  je
wykonawcy pod plac budowy kanalizacji deszczowej. Zadeklarowano wtedy mieszkańcom publicznie,
że prace potrwają do 20 listopada. Dziś mija miesiąc od obiecanego terminu zakończenia prac, a
osiedle Dobro i  sołectwo Dobrzec wciąż są sparaliżowane komunikacyjnie przez zamknięcie ruchu
wzdłuż  ul.  Dobrzeckiej.  Nasi  mieszkańcy  muszą  niszczyć  swoje  pojazdy  na  zdegradowanej  ul.
Biskupickiej,  lub wpadać w korek ul.  Stańczukowskiego.  Podczas prac komisji  merytorycznych nie
uzyskałem, żadnej konkretnej informacji w tej sprawie. W związku z powyższym zwracam się do Pana
prezydenta w następujących kwestiach:

1. Kiedy zakończy się realizacja przedmiotowej inwestycji?
2. Jaki jest koszt inwestycji i jakie sankcje umowne wyciągnięte zostaną wobec wykonawcy za

opóźnienia?
3. Czy,  jeżeli  w  obrębie  samego  skrzyżowania  nie  są  już  prowadzone  żadne  prace,  można

odtworzyć nawierzchnie drogi w obrębie samego skrzyżowania, puszczając już oficjalnie tam
ruch kołowy?

4. Czy  możemy  liczyć  na  interwencyjną  naprawę  nawierzchni  ul  Biskupickiej,  która  nie
przygotowana na tak wzmożony ruch, zdegradowała się w stopniu znacznym?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


