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W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 29.06.2022r., w sprawie zmiany projektu
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Na  wstępie  chciałbym  zaznaczyć,  iż  roboty  budowlane  związane  z  realizacją  II  etapu
rozbudowy  drogi  wojewódzkiej  nr  450  tj.  na  odcinku  od  ul.  Kubusia  Puchatka
do ul. Antycznej, realizowane będą w oparciu o Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) nr 17/2019 z dnia 18.09.2019r. wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego
na  podstawie  przepisów  Ustawy  z  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „specustawy”), która
stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 listopada
2020r.
Wprowadzenie  wnioskowanych  przez  Panią  radną  zmian,  wiązałoby  się  z  koniecznością
opracowania  projektu  zamiennego,  uzyskania  nowej  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji,  uzyskania  zamiennej  decyzji  ZRID,
co w konsekwencji  skutkowałoby  powstaniem wielomiesięcznego  opóźnienia  w realizacji
inwestycji.  Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że omawiane zadanie pn. „Rozbudowa ulic
w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  450  -  etap  II”  (odcinek  od  ul.  Kubusia  Puchatka
do  ul.  Antycznej  wraz  z  przebudową  wiaduktu  kolejowego)  zostało  zakwalifikowane
w  ramach  Programu  Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych
do  otrzymania  Promesy  inwestycyjnej  do  kwoty  44.635.046,03  zł.  Jednym  z  warunków
uzyskania  dofinansowania  z  ww.  Programu, jest  ogłoszenie  przetargu  w celu  wyłonienia
Wykonawcy na  rzeczową realizację  zadania  w ciągu  9  miesięcy  od otrzymania  wstępnej
promesy. Tak określony termin upływa w dniu 18 sierpnia br. Biorąc pod uwagę powyżej
wskazane  uwarunkowania,  nie  ma  jakiejkolwiek  możliwości  wstrzymania  trwającego  już
postępowania  przetargowego  w celu  dokonania  wnioskowanych  zmian  bez  ryzyka  utraty
przyznanego dofinansowania. Wskutek podjęcia proponowanych działań, tak potrzebna dla
Kalisza  inwestycja  mogłaby  nie  zostać  zrealizowana,  gdyż  w  wyniku  braku  spełnienia
warunków  ww.  Programu  Miasto  pozbawione  byłoby  środków  zewnętrznych,  a  koszty
budowy  uniemożliwiają  jej  sfinansowanie  jedynie  przez  Miasto.  Pragnę  zwrócić  uwagę,



iż  zakres   zaplanowanej  rozbudowy  ul.  Częstochowskiej  nie  ogranicza  się  wyłącznie  do
przebudowy istniejącej jezdni, chodników i zjazdów ale obejmuje budowę dwukierunkowej
ścieżki rowerowej a także wykonanie w części środkowej jezdni  dodatkowego pasa ruchu
przeznaczonego  do  skrętu  w  lewo.  Konieczność  wprowadzenia  takich  rozwiązań  jest
niezbędna  i  ma  na  celu  poza  zwiększeniem  przepustowości  ulicy,  zapewnienie
bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników drogi tj, pieszych i rowerzystów. 
Ze  swojej  strony  deklaruje,  że  rozważone  zostanie  dokonanie  dodatkowych  nasadzeń,
w lokalizacjach uwzględniających brak kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.
Na  koniec,  odnosząc  się  do  kwestii  zgodności  opracowanego  projektu  rozbudowy  drogi
wojewódzkiej nr 450 z przyjętym w październiku 2019r. „Planem adaptacji do zmian klimatu
Miasta  Kalisza  do  roku  2030”  zwracam  uwagę,  że  dokumentacja  techniczna
w chwili podejmowania przez Radę Miasta Kalisza uchwały dot. przedmiotowego Planu, była
już ukończona i wydana została przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji  drogowej. W panującym powszechnie systemie prawnym funkcjonuje
zasada, że dla spraw rozpoczętych i zakończonych (w tym np. już po wydaniu decyzji) stosuje
się  przepisy  dotychczasowe.  Zasada  ta  chroni  n.in.  inwestorów  przed  koniecznością
nieustanego dostosowywania planowanych inwestycji do stale zmieniających się przepisów
i wymagań.

     w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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