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Pan Eskan Darwich
Radny Rady Miasta Kalisza 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18.07 br. (złożoną w dniu 26.07.br.) w sprawie
udzielenia  informacji  na  temat  opracowywanego  projektu  na  rozbudowę  ul.  Dobrzeckiej
i ul. Św.  Michała,  a  także  możliwości  wykonania  tych  inwestycji  w  przyszłym  roku,
uprzejmie wyjaśniam i informuję jak niżej.

Dokumentacja dotycząca zarówno rozbudowy ul. Św. Michała jak również ul. Dobrzeckiej
jest w końcowej fazie opracowania. Zgodnie z zawartą umową, projektant zobowiązany jest
przekazać  dokumentację  projektową  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  prawem opiniami,
uzgodnieniami,  pozwoleniami  oraz  decyzjami  administracyjnymi.  Na  obecnym  etapie
realizowany jest formalno – prawny zakres opracowania. W trakcie uzyskiwania jest decyzja
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  oraz  zgoda  na  odstępstwo  od
przepisów techniczno-budowlanych. Uzyskanie powyżej określonych dokumentów, pozwoli
na złożenie wniosku na uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) –
umożliwiając  tym  samym  między  innymi  podjęcie  robót  budowlanych,  po  uprzednim
ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót.
Zakończenie całości prac nad projektem na w/w zadaniach w znacznej mierze uzależnione
jest  od  terminu  rozpatrywania  złożonych  wniosków  przez  instytucje  zewnętrze  (na  które
Miasto Kalisz nie ma wpływu).
Mając  na  uwadze  powyżej  określone  okoliczności  planuje  się,  iż  przekazanie  kompletnej
dokumentacji technicznej przez Biuro Projektowe winno nastąpić do końca br.

Równocześnie  informuję,  że  z  uwagi  na  wysoki  koszt  w/w   przedsięwzięć  drogowych
szacowany na kwotę 45 mln zł i dysponowanie przez Miasto Kalisz ograniczonymi środkami
finansowymi,  podjęcie  rozbudowy  ww.  ulic  będzie  możliwe  pod  warunkiem  pozyskania
znacznych  środków  finansowych  z  zewnętrz.  Takie  działania  były  i  będą  kontynuowane
w ramach dostępnych Programów, w zakresie których istniała będzie możliwość pozyskania
dofinasowania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 18.07.2022 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie rozbudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała  

Szanowny Panie Prezydencie,

W  tabeli  nr  3  –  wydatków  majątkowych  Kalisza  na  rok  2022  jest  zawarta

pozycja pod nazwą „ Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie

dokumentacji technicznej na kwotę 428 040 złotych. 

Mieszkańcy zwracają uwagę, iż od wielu lat podejmowane są próby rozbudowy

tych dwóch ulic, ale niestety bez skutku.

W  związku  z  powyższym  proszę  o  udzielenie  informacji  na  temat

opracowanego  projektu,  który  jest  ujęty  w  planie  wydatków  majątkowych  oraz

możliwości wykonania inwestycji w przyszłym roku budżetowym.

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


