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W odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  utworzenia  małego  parku  miejskiego  na
terenie  osiedla  Dobrzec  uprzejmie  informuję,  iż  przedmiotowy  teren  stanowią:  część  dz.  nr
309 oraz w całości  działki  nr  310  i  311  (obręb  159  Dobrze).  W  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego  dla  osiedla  Dobrzec  ww.  działki  przeznaczone  zostały
z mniejszej części  pod  tereny  usług  kultury  i  ulicy  lokalnej  oraz  w  znacznej  części  pod  teren
komunikacji  samochodowej,  dla  którego   –  w  ramach  przeznaczenia  uzupełniającego  –
możliwa jest lokalizacja zieleni towarzyszącej.

Jednocześnie  informuję,  że  w  2020  roku  zgłoszono  projekt  do  realizacji  w  ramach
Budżetu Obywatelskiego  Miasta  Kalisza  na  2021  rok  pn.  „Zagospodarowanie  terenu
zielonego zlokalizowanego  pomiędzy  parafią  św.  Jana  Pawła  II,  a  blokiem  przy
ulicy. Ks. J. Kaczorowskiego  9”.  Projekt  przewidywał  utworzenie  alejek  żwirowych,
nasadzenie drzew, montaż elementów małej architektury oraz projektów oświetlenia.

Niestety  najniższa  oferta  zaproponowana  przez  Wykonawców  znacznie  przewyższyła
przeznaczone  na  ten  cel  środki  zaplanowane  w  Budżecie  Obywatelskim.  Miasto  rozważy
realizację ww.  przedsięwzięcia  z  chwilą  ukształtowania  planu  zadań  inwestycyjnych  na
kolejny rok. 
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Szanowny Panie Prezydencie 

 
  Osiedle Dobrzec rozwija się intensywnie, cieszą jego mieszkańców nowe 
inwestycje drogowe oraz postulowana przez wiele osób, w tym również przeze mnie 
budowa basenu krytego. 
 Jednocześnie jednak mieszkańcy cały czas zwracają uwagę na potrzebę tworzenia 
terenów zielonych, w tym takich które są zadrzewione. W związku z tym chciałbym 
ponownie powrócić do propozycji utworzenia małego parku na osiedlu Dobrzec- na terenie 
pomiędzy kaplicą św. Jana Pawła II oraz kompleksem boisk i Zespołem Szkół Nr 9. 
Rosną tam już dorodne drzewa, pozostała by więc jedynie kwestia wyznaczenia alejek i 
wstawienia elementów małej architektury. W związku z tym zadaje pytania: 
- Jakie jest przeznaczenie w planach miejskich wskazanego przeze mnie terenu? 
- Czy byłaby możliwość utworzenia na tym obszarze małego parku miejskiego?  
 

 
 

Z wyrazami szacunku. 

 
Tadeusz Skarżyński 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


