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Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia  29.08.2019r. (data wpływu: 10.09.209r.)
w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego, informuję co następuje:

1. W Budżecie Miasta Kalisza na 2019 rok nie figurują środki, z których możliwe byłoby
sfinansowanie  rewaloryzacji  Parku Miejskiego.  Wydział  merytoryczny Urzędu Miasta
Kalisza  na  bieżąco  monitoruje  strony  jednostek  dofinansowujących  inwestycje
i  w chwili  ogłoszenia konkursu,  w którym Miasto mogłoby ubiegać się  o dotacje  na
potrzeby realizacji zadania zostanie złoży stosowny wniosek;

2. Dokumentacja projektowa opracowana w roku ubiegłym zawiera między innymi: projekt
niezbędnych  rozbiórek;  projekty  wielobranżowe  dla  budowy  obiektów  kubaturowych
takich, jak: Szwajcarka, Oranżeria, Domek Parkowego, toaleta miejska oraz Pagoda wraz
z  niezbędną  infrastrukturą;  projekt  zagospodarowania  terenu  obejmujący  alejki,
oświetlenie, małą architekturę, nasadzenia, system nawadniania roślin, w związku z czym
elementy takie jak ławki i kosze ustawione będą zgodnie z projektem budowlanym i przy
realizacji zadania.
Projekt do wglądu pod linkiem http://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=3177;

3. Z uwagi na rozległy zakres robót do wykonania i wynikające z tego duże koszty realizacji
inwestycji  (28,58 mln PLN) zasadne jest  etapowanie prac przy uwzględnieniu okresu
wegetacji  roślin  i  wylęgu  ptaków.  Każda  zmiana  zakresu  zagospodarowania  terenu
w  stosunku  do  pierwotnego  projektu  budowlanego  wiążę  się  z  jego  zmianą  lub
opracowaniem  nowej  dokumentacji  poprzedzonej  niezbędnymi  decyzjami
i uzgodnieniami. W  chwili  obecnej  ogłoszony  jest  przetarg  na  odbudowę  wałów
przeciwpowodziowych wokół parku z terminem zakończenia prac do 15 maja 2020r.,
których wykonanie jest niezbędne do zabezpieczenia parku przed zalaniem wynikającym
z ryzyka przerwania wału.  W ramach tej  inwestycji  wykonane zostaną na nich nowe
nawierzchnie ciągów komunikacyjnych.

4. Plac zabaw w ciągu Alei Walecznych, w okolicy Domku Parkowego  nie jest  terenem
należących  do  Miasta  Kalisza,  a  z  uzyskanych  informacji  wynika,  iż  szachownica
wykonana była do gry w szachy. Z biegiem lat szachy nie były wykorzystywane więc
nawierzchnię utwardzoną wykorzystano na potrzeby ustawienia stołu do ping-ponga;

5. Straż  Miejska  patroluje  teren  parku  i  legitymuje  osoby  spożywające  alkohol.
Mieszkańcy informują o takich sytuacjach, lecz nie zawsze przekazują takie komunikaty
na numer alarmowy straży miejskiej.

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.




