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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  27  lutego  br.,  w  sprawie  realizacji  harmonogramu
Programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych w roku 2020, poniżej przedstawiam informacje
dotyczące stanu zaawansowania prac związanych z realizacją ulic, którymi jest Pan Radny szczególnie
zainteresowany.

Ad.1.  ul.  Żwirki  i  Wigury  –  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  w  Kaliszu  jest  w  posiadaniu
dokumentacji  technicznej  obejmującej  przebudowę  ul.  Żwirki  i  Wigury  Na  realizację
zaplanowanych  prac  budowlanych  MZDiK  posiada  również  aktualne  zgłoszenie  robót
niewymagających  pozwolenia  na  budowę.  Zadanie  zaplanowane  zostało  do  wykonania  
z  udziałem środków zewnętrznych.  Dlatego też  Miasto Kalisz w ubiegłym roku złożyło do
Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu
Dróg  Samorządowych.  Zadanie  ujęte  zostało  na  liście  zadań  rekomendowanych  do
dofinansowania. Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania umożliwi podjęcie działań w celu
wyboru wykonawcy i wykonania robót budowlanych. Zadanie planowane jest do realizacji w
bieżącym roku.

Ad.2. ul.  Hoża – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  w Kaliszu we własnym zakresie aktualizuje
posiadaną  dokumentację  projektową.  Projekt  wymaga  ponownego  uzyskania  uzgodnień
branżowych.  Po  zaktualizowaniu  dokumentacji  przewiduje  się  w II  kwartale  br.  ogłoszenie
przetargu na rzeczową realizację zadania. Roboty budowlane planowane są do wykonania w III
kwartale br.

Ad.3. ul. Kwiatów Polskich – W dniu 04.02.2020r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ogłosił  przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 10
marca br. zaplanowano zawarcie umowy z firmą wybraną w postępowaniu. Niezwłocznie po
podpisaniu umowy planowane jest przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót.
Umowny termin zakończenia realizacji prac do 29 maja br.

Ad.4. ul. Rajskowska – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest w posiadaniu dokumentacji
technicznej obejmującej remont ul. Rajskowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni  
w ciągu ul.  Rajskowskiej.  Na  realizację  zaplanowanych prac budowlanych MZDiK posiada
również  aktualne  zgłoszenie  robót  niewymagających  pozwolenia  na  budowę.  Zadanie
zaplanowane  zostało  do  wykonania  z  udziałem środków zewnętrznych.  Dlatego też  Miasto
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Kalisz  w ubiegłym roku złożyło do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie
zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujęte zostało na liście
zadań  rekomendowanych  do  dofinansowania.  Zawarcie  umowy  o  dofinansowanie  zadania
umożliwi  podjęcie  działań  w  celu  wykonania  robót  budowlanych.  Realizacja  remontu  
ul. Rajskowskiej wraz mostem na rzece Swędrni zaplanowana została na lata 2020-2021.

Ad.5. ul. Racławicka – Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta została w ubiegłym
roku.  Projekt  jest  w końcowej  fazie  opracowania.  Po  otrzymaniu  kompletnej  dokumentacji
przewiduje się w II kwartale br. ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację zadania. Planuje
się że roboty budowlane zostaną wykonane w III kwartale br.




