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Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  złożoną  23  lutego  br.  interpelację  w  sprawie  ulicy  Piekart  informuję,
że Miasto Kalisz regularnie od wielu lat  wnioskuje i  korzysta ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego na dofinansowanie  budowy dróg dojazdowych do  gruntów rolnych o szerokości
jezdni co najmniej 4m. 

Budowa  ulicy  Piekart  kwalifikuje  się  do  uzyskania  dofinansowania  ze  środków  budżetu
Województwa  Wielkopolskiego  przeznaczonych  na  prace  związane  z  ochroną,  rekultywacją
i  poprawą  jakości  gruntów  rolnych.  W  pierwszej  kolejności  należy  zakończyć  realizowaną
z wykorzystaniem ww. funduszy budowę ulicy Pogodnej. Od kilku lat inwestycja ta prowadzona jest
etapowo w odcinkach o długości ok. 250 mb. 

Jeśli  w  dalszym  ciągu  przyznawane  będą  dotacje  ze  środków  budżetu  Województwa
Wielkopolskiego  na  prace  związane  z  ochroną,  rekultywacją  i  poprawą jakości  gruntów rolnych,
rozważymy  możliwość  ujęcia  nieutwardzonego  odcinka  ul.  Piekart  w  planach  budowy  dróg
dojazdowych  do  gruntów  rolnych  w  kolejnych  latach.  Jednocześnie  informuję,  że  wsparcie
ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na wyżej określony cel stanowi ok. 15% wartości
całej  inwestycji,  stąd  większość  środków  musi  zabezpieczyć  Miasto  Kalisz.  Realizacja  zadania
uzależniona będzie zatem od możliwości finansowych Miasta.

Poruszona w interpelacji sprawa oznakowania ul. Piekart została przekazana do rozpatrzenia
przez  zespół  ds.  organizacji  ruchu  działający  jako  ciało  opiniodawcze  przy  Prezydencie  Miasta
Kalisza  i  składający  się  z  przedstawicieli  Zarządu  Dróg  Miejskich,  Komendy  Miejskiej  Policji
oraz  Straży  Miejskiej  Kalisza.  Odpowiedź  w  tej  sprawie  zostanie  udzielona  po  wypracowaniu
stanowiska zespołu.
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Interpelacja w sprawie ul. Piekart. 
 

 
 
Ulica Piekart została w części utwardzona. Czy istnieje możliwość utwardzenia jej dalszego biegu? 
Obsługuje ona dojazd do pól rolników oraz paru domostw i gospodarstw mieszkańców Dobrzeca. 
W ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich funkcjonują dofinansowania na utwardzanie 
dojazdów do pół rolniczych. Tak została kiedyś utwardzona m.in. ul. Północna. Czy możemy 
sfinansować to zadanie ze środków zewnętrznych? 
 
Jednocześnie chce wystąpić o stosowne oznakowanie ul. Piekart, zawracające kierowców z jej 
trasy, których nawigacje kierują tamtędy, jako dojazd do Krotoszyna. Dzieje się to nagminnie, a 
droga ta jest nieprzejezdna samochodem osobowym.  
 
Raz w godzinach nocnych mieszkańcy Dobrzeca musieli wyciągać matkę z dwójką dzieci, którą 
nawigacja prowadziła przez Piekart do Krotoszyna. Na moich oczach podczas spotkania z 
mieszkańcem podczas wizji lokalnej, służbowe auto serwisowe pierw przejechała obok nas, a po 
niespełna kwadransie zawracało całe ubłocone stwierdzając, że trasa wyznaczona przez 
nawigacje to jakiś absurd. 
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