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W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 29.06.2022r. w sprawie planowanej wycinki drzew przy
ul. Sulisławickiej w Kaliszu, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Na  wstępie  chciałbym  zwrócić  uwagę,  że  zadanie  obejmujące  rozbudowę  ul.  Sulisławickiej  na
odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej, zostało ujęte w Budżecie Miasta Kalisza na podstawie
propozycji zadań zgłoszonych przez Radę Osiedla Sulisławice do Programu Budowy i Przebudowy
Dróg Osiedlowych (PBiPDO) na lata 2020-2023. Program ten powstał z udziałem wszystkich Rad
Osiedli, które wskazały zadania do realizacji wraz z propozycją kolejności ich wykonania. Z uwagi na
ograniczone możliwości finansowe miasta oraz zaproponowaną przez Radę Osiedla kolejność zadań
zgłoszonych do uwzględnienia w ramach PBiPDO, realizacja rozbudowy ul. Sulisławickiej na odcinku
od  Celtyckiej  do  Słowiańskiej  została  przewidziana  dopiero  po  roku  2023.  W  przypadku
kontynuowania  Programu  w  kolejnych  latach  (po  2023  r.)  niezbędne  będzie  zabezpieczenie  w
Wieloletniej Prognozie Finansowej stosownych środków i opracowanie harmonogramu określającego
ulice  z  terminem ich  wykonania.  Na  obecnym etapie  nie  ma możliwości  zmiany opracowanego  
i zatwierdzonego harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji w ramach PBiPDO.
W  kwestii  rozbudowy  odcinka  ujętego  w  tegorocznym  budżecie  wyjaśniam,  że  przebieg
projektowanej  drogi  w  możliwie  największym  stopniu  wpisuje  się  w  korytarz  uwzględniony  w
Miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  Sulisławice-Kolonia  Sulisławice  (MPZP).
MPZP  jako  akt  prawa  miejscowego określa  przeznaczenie  i  warunki  zagospodarowania  obszaru
objętego planem w tym lokalizację terenów przeznaczonych do realizacji inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowe  drzewa  znajdują  się  na  terenie  przewidzianym  w  MPZP  pod  poszerzenie  pasa
drogowego ul. Sulisławickiej i z chwilą podjęcia przez Radę Miejską Kalisz Uchwały o przyjęciu ww.
planu miejscowego, co miało miejsce w marcu 2006r., należało liczyć się z koniecznością usunięcia
kolidujących  drzew w przypadku  podjęcia  inwestycji  drogowej.  Chciałbym podkreślić,  że  zakres
przyjętych rozwiązań uwzględniony w projekcie opracowanym na potrzeby przewidzianej na ten rok
rozbudowy  odcinka  ul.  Sulisławickiej,  wynika  z  konieczności  m.in.  zapewnienia  bezpieczeństwa
pieszym  (w  tym  uczniom),  w  rejonie  istniejącej  Szkoły  Podstawowej  oraz  spełnienia  wymagań
technicznych obowiązujących przy projektowaniu i budowie dróg publicznych, chociażby w zakresie



podstawowych  parametrów  (szerokości)  poszczególnych    elementów  drogi  takich  jak  jezdnia,
chodniki,  ścieżka rowerowa. W związku z powyższym, w ramach inwestycji  zaplanowana została
m.in. budowa chodników, ścieżki  rowerowej oraz zastosowanie rozwiązań z zakresu BRD w celu
uspokojenia  ruchu.  Zapewnienie  bezpieczeństwa  użytkownikom  drogi  z  uwzględnianiem
obowiązujących wymagań technicznych, wymaga poszerzenia istniejącego obecnie pasa drogowego,
skutkując  koniecznością  dokonania  niezbędnych  wycinek  drzew.  Zapewniam,  że  planowane
rozwiązania  są  na  bieżąco  uzgadniane  z  przedstawicielami  Rady  Sołectwa  Sulisławice.  Przyjęte
rozwiązania były również przedstawione przedstawicielom  mieszkańców osiedla na spotkaniu w dniu
17.03.2022r. i przez nich zaakceptowane.
Równocześnie informuję, że w celu zrekompensowania niezbędnej wycinki drzew, podjęte zostaną
przez Miasto działania w zakresie dokonania nasadzeń zastępczych na terenie należącym do szkoły
oraz  w  miarę  możliwości  na  terenie  pasa  drogowego  ul.  Sulisławickiej  lub  na  innych  terenach
miejskich w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 23.
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