
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

     Zarządzenie Nr 568/2021                   
      Prezydenta Miasta Kalisza
         z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Zarządowi
Dróg Miejskich w Kaliszu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.  2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021 r. poz. 1372), ust. 3 Ogólnych zasad rachunkowości
Urzędu Miasta Kalisza stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 647/2018 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta
Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przekazać Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu środki trwałe oraz pozostałe
środki  trwałe,  o  łącznej  wartości  początkowej  5.153.208,88 zł,  zgodnie  z  załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.
2.  Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu przyjmie  środki  trwałe  oraz  pozostałe  środki  trwałe,
o których mowa w ust. 1 na stan ewidencji księgowej na podstawie dokumentów PT/PN.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem,
Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, przy udziale Skarbnika Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    



Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe przekazywane Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu                           Załącznik do zarządzenia 
Nr 568/2021 Prezydenta Miasta 
Kalisza z dnia 28 września 2021 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lp. Jednostka organizacyjna Nazwa Charakterystyka
Nr 
inw.

Wartość
początkowa 

Nr OT/ON

1

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Złota 43                     
62 -800 Kalisz 

Mała architektura
ul. Piskorzewska.

Mała architektura wykonana na ul. Piskorzewskiej (nr obrębu ewidencyjnego
025  Śródmieście,  nr  działki  157,  172,  182)   w  ramach  zadania  pn.:
„Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulic  w  centrum  miasta
(ul. Śródmiejska,  ul.  Zamkowa,   ul.  Piskorzewska)  w  ramach  projektu  pn.
„Kalisz – kurs na rewitalizację” – kosze na śmieci, 4 szt.

W/4934 13 892,38 ON 9/WRM/2021

2
Mała architektura
ul. Piskorzewska.

Mała architektura wykonana na ul. Piskorzewskiej (nr obrębu ewidencyjnego 
025 Śródmieście, nr działki 157, 172, 182) w ramach zadania pn.: 
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. 
Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz –
kurs na rewitalizację”” – donice z trejażami, 24 szt.

I/4936 31 050,48
ON

10/WRM/2021

3

Mała architektura
ul. Śródmiejska na

odc. od Mostu
Kamiennego do

Głównego Rynku.

Mała architektura wykonana na ul. Śródmiejskiej (nr obrębu ewidencyjnego 
025 Śródmieście, nr działki 220/1, 220/2, 315, 316) w ramach zadania pn.: 
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. 
Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz –
kurs na rewitalizację” – donice 12 szt, ławki 19 szt, kosze na śmieci 11 szt, 
stojaki na rowery 24 szt.

W/5073
W/5074
W/5075
W/5076

304 581,21
ON

11/WRM/2021

4 Mała architektura
ul. Zamkowa.

Mała architektura wykonana na ul. Zamkowej (nr obrębu ewidencyjnego 025
Śródmieście,  nr  działki  98/1,  98/7,  81/2)   w  ramach  zadania  pn.:
„Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  ulic  w  centrum  miasta  (ul.
Śródmiejska, ul. Zamkowa,  ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz
– kurs na rewitalizację” – donice 26 szt., ławki 30 szt., kosze na śmieci 16 szt.,
stojaki na rowery 28 szt.

W/5077
W/5078
W/5079
W/5080

514 790,67
ON

12/WRM/2021

5
Kanalizacja

deszczowa w ul.
Piskorzewskiej.

Na ul. Piskorzewskiej (nr obrębu ewidencyjnego 025 Śródmieście, nr działki
157,  172,  182)  w  ramach  zadania  pn.:  „Zaprojektowanie  i  wykonanie
przebudowy  ulic  w  centrum  miasta  (ul.  Śródmiejska,  ul.  Zamkowa,
ul.  Piskorzewska)  w ramach projektu pn.  „Kalisz – kurs  na  rewitalizację”
dostosowano  lokalizację  wpustów  do  nowego  układu  jezdno-pieszego,
wymieniono istniejące wpusty i przykanaliki, wykonano odwodnienie liniowe.

2-2273 31 786,34 OT 13/WRM/2021



6

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Złota 43                    
62 -800 Kalisz 

Kanalizacja
deszczowa w ul.
Śródmiejskiej.

Na ul. Śródmiejskiej (nr obrębu ewidencyjnego 025 Śródmieście, nr działki 220/1,
220/2, 315, 316) w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. 
Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” 
dostosowano lokalizację wpustów do nowego układu jezdno-pieszego, 
wymieniono istniejące wpusty i przykanaliki, zlikwidowano zbędne wpusty i 
przykanaliki, wykonano nowe wpusty i przykanaliki.

2-2274 31 719,67 OT 14/WRM/2021

7
Kanalizacja

deszczowa w ul.
Zamkowej.

Na ul.  Zamkowej  (nr obrębu ewidencyjnego 025 Śródmieście,  nr działki  98/1,
98/7,  81/2) w ramach zadania pn.:  „Zaprojektowanie i  wykonanie przebudowy
ulic w  centrum  miasta  (ul.  Śródmiejska,  ul.  Zamkowa,  ul.  Piskorzewska)   w
ramach projektu pn.  „Kalisz – kurs na rewitalizację”” dostosowano lokalizację
wpustów do  nowego  układu  jezdno-pieszego,  wymieniono  istniejące  wpusty  i
przykanaliki,  zlikwidowano  zbędne  wpusty  i  przykanaliki,  wykonano  nowe
wpusty i przykanaliki.

2-2275 25 455,57 OT 15/WRM/2021

8 Droga ul. Zamkowa

W  ramach  przebudowy  ulicy  Zamkowej  (nr  obrębu  ewidencyjnego  025
Śródmieście,  nr  działki  98/1,  98/7,  81/2)   w  ramach  zadania  pn.:
„Zaprojektowanie i  wykonanie  przebudowy  ulic  w  centrum  miasta
(ul. Śródmiejska,  ul.  Zamkowa,   ul.  Piskorzewska)  w  ramach  projektu  pn.
„Kalisz –  kurs  na  rewitalizację”,  wykonano  jezdnie  i  zatoki  parkingowe
o nawierzchni  z  kostki  kamiennej  staroużytecznej  na  nowej  podbudowie  oraz
chodniki  o  nawierzchni  z  płyt  kamiennych  granitowych  50x50  cm  na  nowej
podbudowie.  Wykończenia  z  kostki  kamiennej  granitowej  6x6x6  cm.  Jezdnie
oddzielone  od  chodników  krawężnikami  kamiennymi  granitowymi.  W  pasie
drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej.

2-2276 2 076 997,30 OT 16/WRM/2021

9

Droga ul.
Śródmiejska na odc.

Od Mostu
kamiennego do

Głównego Rynku.

W ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na odc. od Mostu Kamiennego do 
Głównego Rynku (nr obrębu ewidencyjnego 025 Śródmieście, nr działki 220/1, 
220/2, 315, 316) w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa,                     
ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, 
wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej 
staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt 
kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia            
z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników 
krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono 
obszary zieleni urządzonej.

2-2277 1 675 070,01 OT 17/WRM/2021



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

10
Zarząd Dróg 
Miejskich ul. Złota 43 
62 -800 Kalisz

Droga ul.
Piskorzewska

W ramach  przebudowy  ulicy  Piskorzewskiej  (nr  obrębu  ewidencyjnego  025
Śródmieście, nr działki 157, 172, 182)  w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie
i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa,
ul.  Piskorzewska)  w  ramach  projektu  pn.  „Kalisz  –  kurs  na  rewitalizację”,
wykonano jezdnie i miejsca parkingowe o nawierzchni     z kostki kamiennej
staroużytecznej  na  nowej  podbudowie  oraz  chodniki  o  nawierzchni  z  płyt
kamiennych  granitowych  25x25  cm  na  nowej  podbudowie.  Wykończenia
z  kostki  kamiennej  granitowej  6x6x6 cm.  Jezdnie  oddzielone  od  chodników
krawężnikami kamiennymi granitowymi.

2-2278 447 865,25 OT 18/WRM/2021

11 5 153 208,88

                                                                                                                                                                                  


