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Szanowny Panie Radny,  

dziękuję  za  zainteresowanie  sprawą  nieruchomości  na  terenie  Kalisza.
Odpowiadając na Pańską interpelację, informuję:

Budynek przy ulicy Jasnej, w którym mieściła się Komenda Miejska Policji, to
w  większości  swojej  przestrzeni  typowy  obiekt  biurowy.  Z  uwagi  na  taką
charakterystykę, planujemy przenieść tam część wydziałów Urzędu Miasta Kalisza,
po uprzedniej  reorganizacji  pracy  magistratu.  Jest  to  zasadne z  trzech głównych
powodów.  Pierwszym  jest  bezpieczeństwo  pracy,  szczególnie
w  zakresie  przeciwpożarowym.  Drugi  to  komfort  obsługi  interesantów  Urzędu  –
budynek przy Jasnej ma własny parking i jest położony w centrum miasta, co czyni
go  dobrze  dostępnym.  Ostatnią  przesłanką  jest  podniesienie  komfortu  pracy
urzędników.  Adaptacja  budynku  na  potrzeby  Urzędu  Miasta  wymaga  niewielkich
nakładów finansowych. Prace chcemy przeprowadzić jak najszybciej.

Remont  Rogatki  Wrocławskiej  zakończył  się.  Koszt  wyniósł  573  571  zł.
Budynek  przeznaczony  zostanie  na  działalność  organizacji  pozarządowych.  Na
stronie internetowej Miasta i w mediach społecznościowych umieściliśmy zachętę do
takich  organizacji,  aby  zgłaszały  swoje  propozycje  zagospodarowania  budynku
Rogatki.  Obecnie  trwają  rozmowy  z  zainteresowanymi  podmiotami.
O podjętej w tej sprawie decyzji poinformujemy. 

Miasto  Kalisz  ma  także  bardzo  konkretne  plany  dotyczące  biurowca  po
Kaliskich Liniach Autobusowych. Z jedną ze spółek miejskich chcemy tam stworzyć
przyjazne miejsce dla  biznesu – profesjonalną,  certyfikowaną przestrzeń biurową.
Takich  miejsc  w  naszym  mieście  brakuje,  a  inwestorzy  o  nie  pytają.  Dlatego
powstanie  tego  miejsca  będzie  dobrym  i  oczekiwanym  impulsem  rozwoju
gospodarczego  miasta.  Trwają  prace  nad  montażem  całej  inwestycji,
o szczegółach będziemy informować. 

Łączę wyrazy szacunku



Kalisz, dn. 17 września 2020 r.

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zwracam  się  z  interpelacją  w  sprawie  aktualnych  (i  możliwie  ostatecznych)  planów
zagospodarowania pomieszczeń budynków zlokalizowanych przy ul. Majkowskiej (biurowiec
po KLA) i ul. Jasnej (budynek po KMP) oraz budynek Rogatka Wrocławska.

Czy  jest  już  jakikolwiek  pomysł  na  Rogatkę?  Jeszcze  w zeszłym roku były  różne wersje  i
przymiarki zaadaptowania pomieszczeń po KLA i KMP na cele Urzędu Miasta Kalisza lub inne
społeczne  cele  publiczne.  Odnoszę  wrażenie,  że  plany  zwolniły  –  jeśli  nie  przycichły,  a
tymczasem miasto korzystając z prawa pierwokupu kamienicy stopuje prywatną inicjatywę
przy ul. Podgórze, mając tu niezagospodarowane obiekty. Nie wygląda to zbyt gospodarnie.

Dlatego proszę o informację. Jakie podmioty, realizując jakie cele planuje się zlokalizować w
rzeczonych  obiektach?  Kiedy  to  może  nastąpić,  jakie  są  szacowane  koszty  remontu  i
adaptacji tych obiektów. 

     

     Z poważaniem

Dariusz Grodziński


