
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

ZPA.0003.4.2022                        Kalisz dn. 25.02.2022 r. 

Pan
Mirosław Gabrysiak
Radny
Rady Miasta Kalisza

    
W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  16.02.br.  w  sprawie  pilnego  remontu

ul. Słowiańskiej, uprzejmie informuję jak niżej.
W  chwili  obecnej,  ze  względu  na  warunki  atmosferyczne,  a  także  brak  Wykonawcy

na zadaniu pn.: „Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kalisza z podziałem
na  dwa  rejony  w  2022r.”,  na  wszystkich  ulicach  miasta  Kalisza  (w  tym  również
na ul.  Słowiańskiej)  istniejące  ubytki  są  jedynie  tymczasowo zabezpieczane  za pomocą masy
„na zimno”, bądź destruktem bitumicznym przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Sytuacja
taka  spowodowana  jest  faktem,  iż  pomimo  pięciokrotnego  ogłaszania  przez  ZDM  przetargu
na przedmiotowe zadanie (pierwsze postępowanie z dnia 02.11.2021r.), żadne z postępowań nie
zakończyło  się  wyborem  wykonawcy  (trzykrotnie  w  postępowaniach  nie  złożono  ofert  
a  dwukrotnie  jedyna  złożona  oferta  nie  spełniała  wymogów  specyfikacji, co  skutkowało
koniecznością  unieważnienia  postępowania).  Niemniej,  w  związku  z  bardzo  złym  stanem
technicznym  nawierzchni  ul.  Słowiańskiej  zobowiązałem  Zarząd  Dróg  Miejskich  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  ubytków  zagrażających  bezpieczeństwu  użytkowników
przedmiotowej ulicy, a także podjęcie dalszych pilnych kroków w celu wyłonienia Wykonawcy
robót bieżącego utrzymania ulic.

W  kwestii  rozbudowy  ulicy  Słowiańskiej  (w  tym  budowy  kanalizacji  deszczowej
pozwalającej  odprowadzić  wody  opadowe)  informuję,  iż  charakter  robót  niezbędnych
do wykonania powoduje, że zadanie takie należy rozpatrywać jako inwestycję. Dla umożliwienia
przebudowy  ul.  Słowiańskiej  niezbędne  będzie  także  wcześniejsze  przeprowadzenie  regulacji
cieku  Piwonia.  Ze  względu  na  przewidywany  zakres  prac  wymagających  zaangażowania
znacznych środków finansowych, konieczne jest ich zabezpieczenie w Budżecie Miasta Kalisza,
a także podjęcie starań w celu pozyskania dofinansowania. 
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Kalisz, dnia 16 lutego 2022 r. 
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Hose zal. 

Moja interpelacja dotyczy bardzo pilnego remontu ul. Slowianskiej w ramach biezqcego 

Zrozumiale jest, ze po okresie zimowym wiele dr6g i placow na terenie Kalisza wymaga 
naprawy, ale ulica Slowianska przeraza nie tylko mieszkajqcyeh tam kaliszan, ale takze 
osoby, ktore przez przypadek wybierajq t? ulic? jako drogq przejazdu. 
Panie Prezydencie, bardzo proszq o pilnq reakcjq, aby mieszkancy ulicy nie musieli 
nazywac jej „serem szwajcarskim", a swych domdw - „domami nad rozlewiskiem". 

utrzymania drog. 

/ 
Zalqcznik: zdj^cia. 
















