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Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację z 3.06.2022 r. informuję, że Miasto Kalisz systematycznie inwestuje
w budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

Poniżej  przedstawiam wykaz wykonanych ścieżek  rowerowych,  z  podziałem na poszczególne
lata.

2018 rok:

– droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (etap I) – ścieżka rowerowa
o długości 400 m,

– budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej -- ścieżka rowerowa
o długości 883 m,

– rozbudowa ul. Pokrzywnickiej -- ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1380 m,

– droga  obsługująca  tereny  inwestycyjne  w  rejonie  ul.  Inwestorskiej  (etap  III)  --  ścieżka
rowerowa o długości 1000 m,

– budowa  węzła  przesiadkowego  przy  ul.  Majkowskiej  26  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
w ramach zadania pn.: Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza
wraz  z  modernizacją  oświetlenia  ulicznego  zwiększającą  jego  energooszczędność  –  ścieżka
rowerowa o długości 560 m,

– przebudowa ul. Polnej na odcinku od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowalnych – obustronne
pasy dla rowerów wydzielone z  jezdni o łącznej długości 1842 m,

2019 rok: 

– połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką – ścieżka rowerowa o długości
882 m,



– budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Godebskiego (od ronda Generała Franciszka Altera do
granicy miasta) – ścieżka pieszo-rowerowa o długości 778  m,

– przebudowa ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej – ścieżka pieszo-
rowerowa o długości 596 m,

– przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od
Ronda Westerplatte do ul.  Serbinowskiej  – ścieżka pieszo-rowerowa o długości  1480 m oraz
ścieżka rowerowa o długości 210 m

2020 rok:

– Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wyposażenie przystanków komunikacji
miejskiej  w  tablice  dynamicznej  informacji  pasażerskiej  i  biletomaty  w  rejonie  Dworca  PKP
i Autobusowego – ścieżka rowerowa o długości 196 m oraz ścieżka pieszo-rowerowa o długości
411m,

2021 rok:                                                                                                                                                             
– przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej -- ścieżka 
pieszo-rowerowa o długości 805 m oraz ścieżka rowerowa o długości 92 m,

– budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego -- ścieżka
rowerowa o długości 247 m,

– przebudowa ul. Śródmiejskiej – ścieżka rowerowa o  długości 475 m,

– przekształcenie  chodników  w  ciągu  al.  Wojska  Polskiego  na  odcinku  ul.  Serbinowska  –
ul. Widok na ścieżkę pieszo-rowerową o długości 950 m.

2022 rok – zaplanowano do realizacji:

– budowę połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu (etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do
ul. Żwirki i Wigury (WPF), budowę ścieżek rowerowych o długości 1960 m,

– rozbudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta
(etap I od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka), budowę ścieżek rowerowych o długości 2532 m oraz
ścieżek pieszo-rowerowych o długości 538 m,

– przebudowę al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. T. Kościuszki, budowę ścieżek
pieszo-rowerowych o długości 1522 m,

– rozbudowę ul. Sulisławickiej (ul. Romańska - ul. Celtycka), budowę ścieżki pieszo-rowerowej
o długości 620 m

Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza




