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Pan Dariusz Grodziński 
Radny Rady Miasta Kalisza 

W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  6  kwietnia  2022r.  w  sprawie
przebudowy ul. Św. Michała i ul. Dobrzeckiej, wyjaśniam jak niżej.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. św. Michała oraz ul. Dobrzeckiej
jest  w końcowej  fazie.  Zgodnie  z  zawartą  umową projektant  zobowiązany  jest  przekazać
projekt wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami
administracyjnymi.  Na  obecnym  etapie  realizowany  jest  formalno  –  prawny  zakres
opracowania. Zakończenie całości prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji
planowane jest na II połowę  br. Wówczas będzie możliwość zapoznania się z opracowanym
projektem technicznym.  

Równocześnie  informuję,  że  w  dniu  25.02.br.  Miasto  Kalisz  złożyło  wniosek
o  dofinansowanie  zadania  z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład:  Program  Inwestycji
Strategicznych. W przypadku uzyskania dofinansowania, realizacja inwestycji przewidziana
jest na lata 2023 – 2025.
Z  uwagi  na  ograniczone  środki  budżetowe,  którymi  dysponuje  Miasto  Kalisz,  podjęcie
rozbudowy ww. ulic uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

                                                                                                                 w z. Prezydenta Miasta Kalisza
         /…/

       Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza 



Kalisz, dn. 31 marca 2022 r. 

 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Św. Michała i Dobrzeckiej. 
 
 
Na jakim etapie jest obecnie projekt przebudowy ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulic Dobrzeckiej i 
Św. Michała? Mieszkańcy czekają na drugi już z kolei projekt przebudowy tej drogi. Pierwszy został 
ukończony z mojej inicjatywy jeszcze w poprzedniej kadencji. Obecnie przekonywał Pan o 
konieczności stworzenia nowego. Kiedy będzie ukończony i kiedy będę mógł dostać go do wglądu? 
 
Kiedy rzeczona droga i na jakim odcinku planowana jest do przedłożenia w ramach wnioskowania 
o dofinansowanie rządowe na jej wykonanie? 
 
Dobrzecka i Św. Michała są od lat w fatalnym stanie. Większość mieszkańców sołectwa Dobrzec 
nie zaznała nigdy dotąd chodników. Obszar ten jest też w dużym stopniu wykluczony 
komunikacyjnie pod względem komunikacji miejskiej i systemu roweru miejskiego. A droga ta łączy 
bezpośrednio różne jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ na końcu Św. Michała ma 
miejsce granica gmin i powiatów. 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 

 


