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Pan
Eskan Darwich
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w dniu  10.08.2022r.  w sprawie  przebudowy  ulicy
Sulisławickiej  na  odcinku  od  ul.  Romańskiej  do  ul.  Celtyckiej,  informuje,  że  zadanie
to  zostało  ujęte  w  tegorocznym  Budżecie  Miasta  Kalisza.  Była  to  jedna  z  inwestycji
zgłoszonych  przez  Radę  Osiedla  Sulisławice  do  Programu  Budowy  i  Przebudowy  Dróg
Osiedlowych na lata 2020-2023 (PBiPDO). Program ten powstał we współpracy z radami
sołeckimi  i  radami  osiedli.  Radni  wskazali  zadania  do  realizacji  -  wraz  z  propozycją
kolejności  ich  wykonania.  Zgodnie  z  sugestią  Rady  Osiedla  Sulisławice  przebudowę  ul.
Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej zaplanowano  na rok 2022,
a odcinka od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej po roku 2023.

Trwają prace projektowe obejmujące rozbudowę pierwszego ze wskazanych powyżej
odcinków  ul.  Sulisławickiej.  W  oparciu  o  uzgodnienia  poczynione  z  Radą  Osiedla,  
w ramach rozbudowy przewiduje się: poszerzenie jezdni, wykonanie po stronie istniejących
zabudowań chodnika i ścieżki rowerowej, a także budowę kanalizacji deszczowej. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa najmniej  chronionym uczestnikom ruchu,  projekt  uwzględnia
również rozwiązania z zakresu BRD.

Informuję również, iż w związku z oczekiwanym przez mieszkańców przedmiotowego
odcinka  ul.  Sulisławickiej  zapewnieniem  dostępu  do  sieci  gazowej,  prowadzone  są
uzgodnienia – w zakresie możliwości i warunków budowy – z Polską Spółką Gazownictwa.
W  przypadku braku zainteresowania tej Spółki, analizowane będą możliwości rozbudowy
sieci  przez  Miasto.  Gazociąg  zlokalizowany  byłby  poza  jezdnią,  w  terenie  docelowo
przewidzianym pod chodnik. W celu zakończenia prac projektowych, a następnie właściwej
koordynacji  zaplanowanych  robót  budowlanych,  priorytetowe  staje  się  rozstrzygnięcie
powyższej  kwestii  (niedopuszczalna  byłaby  budowa  gazociągu  już  po  wykonaniu  ulicy,  
co oznaczałoby konieczność naruszenia będących  na gwarancji zrealizowanych elementów
drogi). Zakończenie prac projektowych winno nastąpić do końca bieżącego roku. Realizacja
inwestycji będzie możliwa w 2023 roku, pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie miasta
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odpowiednich  środków  na  ten  cel.  Przewidywany  koszt  realizacji  inwestycji,  w  związku
z  obserwowaną  obecnie  sytuacją  makroekonomiczną,  będzie  wyższy  od  pierwotnie
szacowanego.  Ostateczna  kwota  będzie  znana  po  zakończeniu  prac  projektowych
i opracowaniu kosztorysów inwestorskich.

Ulica  Sulisławicka  posiada  kategorię  drogi  gminnej.  Po  zrealizowaniu  inwestycji  
nie planuje się zmian w tym zakresie.

Z poważaniem

                                                                                                    




