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Pani 
Karolina Sadowska   
Radna Rady Miasta Kalisza 

Szanowna Pani Radna,

w  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu  3  października  2022r.  w  sprawie
przebudowy ul. Romańskiej i ul. Zachodniej uprzejmie informuje, że znam stan techniczny
ul.  Romańskiej  i  ul.  Zachodniej.  Podzielam  Pani  stanowisko,  że  ulice  wymagają  pilnej
przebudowy. W związku z powyższym, projektant został zobligowany do zintensyfikowania
prac  projektowych.  Równocześnie  muszę  zaznaczyć,  że  zakończenie  całości  prac
projektowych  oraz  uzyskanie  wszystkich  wymaganych  opinii,  uzgodnień  oraz  decyzji
administracyjnych w znacznej mierze uzależnione jest od terminu ich rozpatrywania przez
instytucje zewnętrze, na co Miasto Kalisz nie ma wpływu.

Ponadto  informuję,  że  -  z  uwagi  na  wysoki  koszt  realizacji  przedmiotowych
przedsięwzięć  drogowych  i  dysponowanie  przez  Miasto  Kalisz  ograniczonymi  środkami
finansowymi - realizacja robót budowlanych będzie stanowiła odrębne zadania inwestycyjne
dla każdej z ulic. 
W  związku  z  powyższym,  podjęte  zostaną  kroki  mające  na  celu  pozyskanie  środków
zewnętrznych  wraz  z  zabezpieczeniem  stosownych  środków w Budżecie  Miasta  Kalisza,
pozwalające na jak najszybszą realizację zadań będących przedmiotem interpelacji. 

                                                                                                    Z poważaniem 

    

                   

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Karolina Sadowska 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

 

Kalisz, 29.09.2022 r. 

 

 

 

 Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 
 

Interpelacja 
w sprawie przebudowy ulic Romańskiej i Zachodniej 

 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 

W roku 2016 po raz pierwszy w historii naszego miasta została złożona Inicjatywa 
Uchwałodawcza Mieszkańców w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania 
inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulic Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do 
ul. Obozowej”. Pod projektem tym podpisało się ok 900 kaliszan. Działania zdeterminowanych 
mieszkańców zainicjowały rozpoczęcie prac projektowych. Kaliszanie, którzy codziennie 
korzystają z dróg o których mowa, widzą pilną konieczność, by inwestycje o które zabiegają 
już od tak wielu lat, zostały zrealizowane. 

Wobec powyższego, zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zintensyfikowanie 
działań mających na celu zakończenie etapu projektowania przebudowy obu ulic oraz 
uzyskania wszelkich pozwoleń wraz z finalnymi pozwoleniami na budowę. Proszę również o 
rozważenie umieszczenia tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie naszego miasta.  

 

Z wyrazami szacunku 

Karolina Sadowska 

                                  

      Radna Rady Miasta Kalisza 

 


