
UCHWAŁA NR XXIX/361/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 października 2016 roku

w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego  

pt.  „Przebudowa  ulicy  Romańskiej  i  Zachodniej  na  odcinku  od  ul.  Rzymskiej  do  

ul. Obozowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy

Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej”, obejmującego także

wykonanie  kanalizacji  deszczowej  lub odpływu  wody  do  rowów  wzdłuż ul.  Romańskiej  

i ul. Zachodniej oraz wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż obu ulic.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

                      /.../
 Andrzej Plichta



UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIX/361/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 października 2016 roku

w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego  

pt.  „Przebudowa  ulicy  Romańskiej  i  Zachodniej  na  odcinku  od  ul.  Rzymskiej  do  

ul. Obozowej” 

Ze względu na fakt, iż obszar, jaki zajmuje Sołectwo Sulisławice stanowi doskonały

teren  do  osiedlania  się,  każdego  roku  przybywa  mieszkańców.  Główne  drogi  Sołectwa

stanowią ulica Romańska i ulica Zachodnia, które wymagają przeprowadzenia gruntownego

remontu. Stan w jakim obecnie się znajdują w znacznym stopniu zagraża bezpieczeństwu nie

tylko  Sulisławiczan,  ale  wszystkich  użytkowników.  Dodatkowo w ostatnich  latach wzrosła

eksploatacja  tych  nawierzchni,  ze  względu  na  wykorzystywanie  ich  przez  mieszkańców

Kalisza  i  okolic  jako  drogi  dojazdowej  do  Giełdy  Kaliskiej,  czy  też  trasy  prowadzącej  

w kierunku Grabowa. Co więcej, remont obu ulic jest zasadny ze względu na znajdującą się

przy  ul.  Zachodniej  Wałbrzyską  Specjalną  Strefę  Ekonomiczną „INVEST-PARK”  Sp.  z  o.o.  

i powstające w ostatnim czasie nowe przedsiębiorstwa. Ponadto, uchwała ta wpisuje się w

realizację  Zintegrowanego  Planu  Rozwoju  Obszarów  Miejskich  i  Przemysłowych  Miasta

Kalisza (uchwały Rady Miejskiej Kalisza  Nr XLII/583/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), gdzie

Sulisławice,  jako  obszar  dysfunkcyjny,  powinien  zostać  objęty  rewitalizacją.  Remont  ten

poprawi komunikację drogową dojazdu inwestorów od strony Grabowa, czy Kępna (tj. drogi

wojewódzkiej nr 450) do obszarów inwestycyjnych na terenie nie tylko Sołectwa Sulisławice,

ale również innych części Miasta Kalisza.

Ze  względu  na  walory  estetyczne  okolic,  ulice:  Romańska  i  Zachodnia  stały  się

doskonałą  trasą  na  rowerowe  wycieczki,  dlatego  też  konieczna  jest  równoległa  budowa

ścieżki rowerowej. Ponieważ wzdłuż całej ul. Zachodniej oraz na fragmencie ul. Romańskiej

obecnie  ruch  pieszych  odbywa  się  bezpośrednio  po  nawierzchni  jezdni,  niezbędna  jest

również budowa chodnika na tym odcinku.

W związku z uzyskanym poparciem mieszkańców Miasta Kalisza oraz z  pozytywną

opinią  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej  zawartą  w  uchwale  Rady  Sołeckiej  Nr  6/2016  z  dnia

24.05.2016 r. wyraża się wolę przystąpienia do zadania inwestycyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Karolina Sadowska


