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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana interpelację dot. oświetlenia odcinka ul. Celtyckiej od numeru 49 do
skrzyżowania z ulicą Sulisławicką, wyjaśniam, że inwestycje związane z budową oświetlenia
realizowane są przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu po przekazaniu
środków finansowych jako wkład pieniężny oraz po objęciu przez Miasto Kalisz udziałów w
Spółce.

Każdego  roku  budżet  na  powyższe  inwestycje  określany  jest  w  zależności  od
możliwości finansowych Miasta i co roku sukcesywnie realizowane są kolejne zadania z tego
zakresu. 

Jednocześnie  informuję,  że  z  środków  zabezpieczonych  w  poprzednich  latach
sukcesywnie  realizowana  jest  budowa  nowej  infrastruktury  oświetleniowej,  jak  również
modernizacja istniejącego oświetlenia. 

Wniosek dotyczący realizacji oświetlenia na przedmiotowym odcinku ulicy Celtyckiej
został wpisany na listę zadań oczekujących na realizację. 

Na dzień dzisiejszy środki zabezpieczone w OUiD Sp. z o.o. zostały wyczerpane. 
Proces inwestycyjny dla tego typu zadań składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to

przygotowanie  dokumentacji  projektowej,  której  czas  wykonania  wg  informacji  Spółki
Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe,  wynosi  ok.  8  miesięcy.  Następnie,  na  podstawie
przedstawionego  kosztorysu  inwestorskiego,  podejmowane  są  decyzje  dot.  realizacji
konkretnej inwestycji.

Spółka OUiD Sp. z o.o. w Kaliszu poinformowała, że istnieje techniczna możliwość
wykonania oświetlenia ulicznego na wskazanym odcinku ulicy Celtyckiej. Szacunkowy koszt
takiej inwestycji, wraz z dokumentacją projektową, to około 290.000,00 PLN netto.

Dodatkowo,  ze  względu  na  szerokość  jezdni  na  wskazanym  odcinku,  należy
uregulować kwestie prawne dotyczące posadowienia latarni ulicznych na terenach, które dziś
są własnością osób prywatnych.

W przypadku zabezpieczenia kolejnych środków Spółka realizuje zadania zgłaszane
przez  mieszkańców  wg  kolejności  zgłoszeń.  Analizowana  jest  techniczna  możliwość
wykonania oświetlenia oraz koszty inwestycji.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Zarząd Dróg Miejskich jest obecnie w trakcie uzupełnienia istniejącego oznakowania
pionowego ostrzegającego przed obecnością dzikich zwierząt na terenie osiedli: Piwonice i
Sulisławice, w tym ul. Celtyckiej.
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INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie oświetlenia na ul. 
Celtyckiej. 
 

Na odcinku około 700 m ulicy Celtyckiej (od ul. Celtyckiej 49 do skrzyżowania ulicy 
Celtyckiej  z ul. Sulisławicką), nie ma oświetlenia drogowego. Ulica Celtycka jest tylko 
oświetlona częściowo,  od ul. Rzymskiej do numeru 46 i od skrzyżowania z ul. 
Sulisławicką w stronę ul. Zachodniej również częściowo . 

W porze zimowej, po godzinie 16 widoczność jest praktycznie zerowa . Auta nie 
dostosowują prędkości i stwarzają niebezpieczeństwo na tym odcinku drogi. 
Kierowcy  używają świateł drogowych przez co oślepiają pieszych mimo, że jest to 
teren zabudowany miasta Kalisza .Omawiany odcinek drogi znajduje się pomiędzy 
rozbudowującymi się  się osiedlami Piwonice i Sulisławice, z każdym rokiem 
przybywa mieszkańców, odcinek ten prowadzi również do szkoły znajdującej się przy 
ul. Sulisławickiej.  W związku ze zwiększającą się liczba mieszkańców zwiększa się 
także ruch pieszych, którzy rekreacyjnie , z psami bądź na rowerach uczęszczają tą 
drogą, ale zwłaszcza o zmroku jest to niebezpieczne . 

Na chwilę obecną ulica Celtycka na tym odcinku nie posiada utwardzonego pobocza 
ani chodników , co wymusza wymijanie pojazdów bezpośrednio na jezdni w 
całkowitej ciemności, bądź oślepiając światłem drogowym , którego każdy kierowca 
na tym odcinku używa by w odpowiednim momencie móc również zareagować na 
sarny zamieszkujące te tereny, których na chwilę obecna jest około 30 sztuk, a nie 
ma żadnego znaku ostrzegawczego . Niebezpieczeństwo na tym odcinku ul. 
Celtyckiej zminimalizuje oświetlenie drogowe. Zdjęcia ulicy Celtyckiej po zmroku, na 
światłach drogowych w załączeniu. 
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