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Sz. Pan

Piotr Mroziński

Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na  złożoną  w dniu  22  listopada  2022r.  interpelację  w sprawie  wykonania
remontu ul. Juliana Tuwima w Kaliszu, uprzejmie informuję jak niżej.

Zadanie polegające na przebudowie ul. J. Tuwima nie zostało ujęte w Programie Budowy  
i  Przebudowy  Dróg  Osiedlowych  na  lata  2020-2023  (PBiPDO),  gdyż  nie  znalazło  się  wśród
propozycji zgłoszonych przez Radę Osiedla Majków. Niemniej, mając na uwadze obecny jej stan oraz
znaczenie  dla  układu  komunikacyjnego  tej  części  miasta,  zasadnym  jest  przeprowadzenie
kompleksowej przebudowy ulicy J.  Tuwima, przede wszystkim na odcinku od ul.  Spacerowej do  
ul.  Stefana Żeromskiego,  w zakresie nawierzchni  jezdni  wraz z wykonaniem nowych chodników  
i  odwodnienia.  Powyższa  inwestycja  będzie  wymagała  zabezpieczenia  na  ten  cel  odpowiednich
środków w Budżecie  Miasta,  w pierwszej  kolejności  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej,  
a następnie na wykonanie robót budowlanych. Mając jednak na względzie ograniczone możliwości
finansowe Miasta,  informuję  że  przy  ustalaniu  zadań inwestycyjnych  planowanych do  realizacji  
w kolejnych latach priorytet  otrzymają  zadania,  dla  których dokumentacja  projektowa została  już
opracowana a także inwestycje uwzględnione w PBiPDO i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
W przypadku kontynuacji  PBiPDO, podejmę działania w celu ujęcia  przebudowy ul.  J.  Tuwima  
w harmonogramie Programu po roku 2023.

Równocześnie informuję, że w związku z Pana interpelacją zostanie dokonany przegląd stanu
technicznego  infrastruktury  drogowej  w  ul.  J.  Tuwima.  Ponadto,  w  ramach  prac  remontowo-
utrzymaniowych w wytypowanych miejscach zostaną przeprowadzone prace naprawcze, mające na
celu poprawę stanu nawierzchni jezdni i chodników.   

                                                                                       Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski             



Kalisz, 18 listopada 2022  roku

Piotr  Mroziński                                                                      
Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

                                                              INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie modernizacji ulicy Juliana
Tuwima w Kaliszu.

Szanowny  Panie  Prezydencie,  na  prośbę  mieszkańców  osiedla  Majków  chciałbym  zapytać  o
możliwość przeprowadzenia kompleksowego remontu ulicy Juliana Tuwima w Kaliszu. Ulica ta nie
została ujęta w Programie Budowy Dróg Osiedlowych na Lata 2020-2023. Pragnę nadmienić, że
jest  to  jedna  z  ważniejszych  ulic  na  osiedlu  Majków.  To  bezpośredni  dojazd   do  Szkoły
Podstawowej  nr  2  przy  ulicy  Tuwima  4   w  Kaliszu,  jak  również   do  kompleksu  sportowego
„Majkowskie Wembley”. To również linia komunikacyjna dla miejskich autobusów KLA. W chwili
obecnej zarówno jezdnia jak i chodniki wymagają kompleksowej naprawy.

                                                  
Z wyrazami szacunku

Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza


