
ZPA.0003.2.2023 Kalisz, 27.02.2023 r.

Pan

Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  z  13.02.2023  r.,  dotyczącą  realizacji  zadania
pn.:  „Połączenie ul.  Szerokiej  z ul.  Łódzką w Kaliszu – etap II – odcinek od
ul.  Żwirki  i  Wigury  do  ul.  Warszawskiej”,  informuję,  że  w  związku
z  zakończeniem  prac  projektowych  w  zakresie  projektu  budowlanego  oraz
wszczęciem  24.01.2023  r.  postępowania  administracyjnego  związanego
z  wydaniem decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  pismem
nr WI.442.2.112.2014 z 1.02.2023 r. mieszkańcy ul. Moniuszki i ul. Zbożowej
zostali  poinformowani  o  terminie  spotkania  w sprawie  planowanej  inwestycji.
Spotkanie  odbyło  się  15.02.2023  r.  w  Villi  Calisia  i  miało  charakter  otwarty,
zatem  wszystkie  strony  zainteresowane  inwestycją  miały  możliwość  w  nim
aktywnie uczestniczyć. 

Podczas  spotkania  zaprezentowano  rozwiązania  projektowe  planowanej  drogi,
w  tym  projekt  docelowej  organizacji  ruchu.  Przekazano  informację  na  temat
obecnego etapu postępowania administracyjnego oraz planów Miasta Kalisza co
do realizacji  inwestycji.  Uczestnicy spotkania mieli  możliwość wypowiedzenia
się na temat drogi, zadania pytań, przedstawienia swoich obaw oraz wniosków.
W  miarę  możliwości,  odpowiedzi  i  wyjaśnienia  były  udzielane  na  bieżąco.
Spotkanie było w dominującej części merytoryczne i pozwoliło jego uczestnikom



zapoznać się  z planami miasta, a część mieszkańców i innych zainteresowanych
osób zgłosiła swoje uwagi do inwestycji.

Pragnę nadmienić, że zgadzam się z Panem Radnym w kwestii  uwzględnienia
wniosków  i  propozycji  mieszkańców,  które  nie  zakłócają  procesu
inwestycyjnego,  nie  wpływają  na  istotę  inwestycji  oraz  nie  są  sprzeczne
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zasady
wyrażonej w ustawie o finansach publicznych, że wydatków należy dokonywać
w sposób celowy i oszczędny. Wprowadzenie takich zmian możliwe jest również
na etapie opracowywania projektu wykonawczego, a także na etapie realizacji
robót budowalnych. Zapewniam, że powyższa zasada była i  jest  stosowana na
inwestycjach realizowanych przez Miasto Kalisz. Należy jednak mieć na uwadze,
że w przypadku powstania konfliktu interesów, interes publiczny jest nadrzędny
w  stosunku  do  prywatnego.  Oznacza  to  brak  możliwości  uwzględnienia
wszystkich postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.

Z przebiegu spotkania wynika, że kwestią budzącą największe kontrowersje jest
brak  budowy  ekranów  akustycznych  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji.
Podtrzymuję  swoje  stanowisko  wyrażone  podczas  spotkania,  że  zgodnie
z obowiązującym prawem nie został nałożony na Miasto Kalisz w formie decyzji
administracyjnej  obowiązek  budowy  ekranów  akustycznych.  Przeprowadzona
przez projektanta analiza akustyczna również nie wykazała takiej potrzeby. Tym
samym nie ma uzasadnienia dla uwzględnienia w ramach procedowanej obecnie
inwestycji  budowy ekranów i  wydatkowania  na  ten  cel  środków publicznych.
Mając  jednak  na  względzie  interes  mieszkańców,  podjęta  została  decyzja
o  przeprowadzeniu  tzw.  analizy  porealizacyjnej  polegającej  na  dokonaniu
rzeczywistych  pomiarów  natężenia  hałasu  po  oddaniu  drogi  do  użytkowania.
W przypadku,  gdy  badania  wykażą  przekroczenia  dopuszczalnych  poziomów
natężenia  hałasu,  zostaną  wybudowane  ekrany  akustyczne  w  miejscach
(na  odcinkach)  koniecznych  w  celu  zabezpieczenia  posesji  przed  tym
oddziaływaniem. Na tę ewentualność zabezpieczono w ramach obecnej inwestycji
miejsca  pod  ekrany  akustyczne  tak,  aby  można  je  było  zrealizować  po
wybudowaniu  drogi.  Ekrany  zostały  wskazane  schematycznie  na  projekcie
zagospodarowania  terenu,  na  długości  ul.  Moniuszki  od  ul.  Warszawskiej  do
ul. Zbożowej, ponieważ wystąpiła tam konieczność zabezpieczenia pasów terenu
specjalnie  na  ten  cel,  a  także  z  uwagi  na  fakt,  że  na  tym  odcinku  mogą
ewentualnie  wystąpić  przekroczenia  natężenia  hałasu  (ze  względu  na  bliskość
zabudowy). Zapewniam jednak, że na dalszym odcinku, tj. od ul. Zbożowej do
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ul.  Żwirki  i  Wigury,  ze  względu  na  wystarczającą  szerokość  pasów  zieleni,
możliwa będzie także ewentualna budowa ekranów akustycznych. 

Równocześnie  informuję,  że  w  związku  z  dużą  liczbą  pism  mieszkańców
złożonych w toku postępowania  administracyjnego o zezwolenie  na realizację
inwestycji  drogowej,  23.02.2023  r.  został  złożony  wniosek  o  zawieszenie
postępowania  celem  przeprowadzenia  wnikliwej  analizy  i  przygotowania
stosownych  odpowiedzi.  Z  chwilą  zajęcia  stanowiska,  w  odniesieniu  do
wniosków i uwag, nastąpi dalsze procedowanie postępowania.

Z wyrazami szacunku

                                                                                  



Kalisz, dn. 13 lutego 2023 r. 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja w sprawie przedłużenia Szlaku Bursztynowego. 
 

 
 

Po złożonej przeze mnie w dniu 8.03.2022 r.  interpelacji oraz po interpelacji Radnego Mrozińskiego z 

dnia 28.04.2022 r., w sprawie przedłużenia Szlaku Bursztynowego – budowa odcinka od ul. Żwirki i 

Wigury do ul. Warszawskiej cały czas byłem w kontakcie z mieszkańcami okolic objętych inwestycją i  

bacznie przyglądałem się dalszemu przebiegowi tej sprawy. 

Po obiecanych przez Pana Prezydenta konsultacjach społecznych z w/w mieszkańcami (odpowiedź 

Pana Prezydenta na wspomniana wyżej interpelację Radnego Mrozińskiego), które to miały odbyć się 

po ukończeniu prac projektowych, w celu rzeczowego przedstawienia przyjętych rozwiązań oraz 

omówienia spraw związanych z realizacją ekranów akustycznych, mieszkańcy z niecierpliwością 

wyczekiwali spotkania z Panem Prezydentem. Liczyli także na to, że przyjedzie Pan na miejsce budowy 

planowanej drogi, przyjrzy się, wysłucha głosów mieszkańców. Rozumiejąc czyjeś obawy, można 

dokonać nawet minimalnych korekt pewnych założeń, które nie zatrzymują całej inwestycji, a są 

realnym udogodnieniem dla lokalnej społeczności. 

Tymczasem 24 stycznia 2023 ukazało się w lokalnej prasie obwieszczenie o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na „Budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. 

Żwirki i Wigury”.  W dniu 15 lutego (pojutrze) mija termin składania przez zainteresowane strony 

wniosków w tejże sprawie. 

Niestety nie zostało zorganizowane obiecane spotkanie i konsultacje z Panem Prezydentem. 

Mieszkańcy w/w ulic czują się bardzo rozczarowani zignorowaniem powagi ich interesów. Ze względu 

na nie spełnienie przez Pana Prezydenta obietnicy, w przedmiocie konsultacji społecznych i tym samym 

braku możliwości wypowiedzenia się na temat sprawy przez mieszkańców, wnoszą oni do Pana 

Prezydenta o przerwanie postępowania administracyjnego. Ja też o to interpeluję. 

Pragnę tym samym nadmienić, że celem mieszkańców nie jest blokowanie planowanej inwestycji. 

Mieszkańcy widzą potrzebę budowy drogi, jednak drogi, która powstanie na zasadzie konsensusu 

społecznego i gdzie zostaną zastosowane takie środki zapobiegawcze, które uchronią mieszkańców 

przed negatywnym oddziaływaniem ruchu, hałasu itp.  

 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 
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