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Szanowna Pani Radna,          

w  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  24  lutego  br.  w  sprawie  naprawy  nawierzchni
ulicy Sulisławickiej  informuję o podjętych w tej  sprawie działaniach Zarządu Dróg Miejskich
w Kaliszu. 

Ulica  Sulisławicka  objęta  jest  cyklicznym  przeglądem.  Powstające  ubytki  zagrażające
użytkownikom  są  zabezpieczane,  a  następnie  naprawiane  przy  sprzyjających  warunkach
atmosferycznych. Ulica posiada nawierzchnię tymczasową z destruktu bitumicznego, a w związku
ze  znacznym  ruchem  pojazdów  ciężarowych,  szczególnie  w  okresie  jesienno-zimowym,
pojawiają się liczne uszkodzenia. Naprawa w technologii grysu i emulsji jest możliwa wyłącznie,
gdy przez całą dobę występuje dodatnia temperatura. 

Istniejące ubytki również zostaną niezwłocznie zabezpieczone,  a następnie,  przy sprzyjających
warunkach  atmosferycznych,  naprawione.  Dodatkowo,  w  celu  sprawniejszego  odprowadzenia
wód  opadowych  i  roztopowych,  w  miejscach,  w  których  będzie  to  możliwe,  ścięte  zostanie
pobocze. 

Wskazane przez  Panią  Radną powierzchniowe utrwalenie  i  wymiana  nawierzchni  z  destruktu
bitumicznego  były  już  stosowane  w  ubiegłych  latach,  jednak  nie  przyniosły  oczekiwanego
rezultatu, dlatego ponowne wydatkowanie środków na ten cel jest bezzasadne. Podejmowane są
natomiast działania zmierzające do budowy ul. Sulisławickiej na odcinku pomiędzy ul. Celtycką a
ul. Metalowców. Ich realizacja jest jednak uzależniona od zabezpieczenia na ten cel stosownych
środków, z uwzględnieniem innych potrzeb w zakresie drogownictwa na terenie miasta Kalisza.

Z wyrazami szacunku

                                                                        



Karolina Sadowska 

Radna Rady Miasta Kalisza 
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Interpelacja 
w sprawie poprawy stanu technicznego nawierzchni ulicy Sulisławickiej 

 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 

Ulica Sulisławicka jest jedną z głównych dróg łączących południową część naszego 
miasta z Osiedlem Zagorzynek. W ostatnich latach jej eksploatacja znacząco wzrosła. 

Ogromnie cieszy mnie fakt, iż trwają prace projektowe, które w najbliższym czasie 
pozwolą na uzyskanie ostatecznego kształtu przebudowy pierwszego odcinka tej ulicy 
(pomiędzy ulicą Romańską i ulicą Celtycką). W bieżącym roku pracować będziemy również 
wspólnie nad projektem przebudowy drugiego odcinka ulicy Sulisławickiej (pomiędzy ulicą 
Celtycką i Słowiańską). Wierzę mocno, iż pierwszy etap przebudowy ulicy Sulisławickiej 
rozpoczęty zostanie jeszcze w bieżącym roku.  

Nim to jednak nastąpi zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie działań 
zmierzających do poprawy stanu technicznego nawierzchni przedmiotowej ulicy. Obecnie 
wymaga ona pilnych działań naprawczych w celu zniwelowania licznych ubytków, które z 
jednej strony powodują dyskomfort jazdy, z drugiej jednak stanowią realne zagrożenie dla 
użytkowników drogi. Myślę, że warto rozważyć także wymianę zewnętrznej warstwy gruzu 
bitumicznego i wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (szczególnie na odcinku 
pomiędzy ulicą Olszynową i ulicą Metalowców). 

Z wyrazami szacunku 

Karolina Sadowska 

                                  

      Radna Rady Miasta Kalisza 

 


