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W odpowiedzi na interpelację  z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie kosztów,
jakie  poniesie  Miasto  Kalisz  w  związku  z  rozwiązaniem  umowy  na  wykonanie
dokumentacji  projektowej  dla  zadania  „Budowa  wielopoziomowego parkingu  przy
ulicy  Stawiszyńskiej”  oraz  w  sprawie  planów  związanych  z  obszarem  polityki
parkingowej na terenie Miasta Kalisza w perspektywie obecnej kadencji, uprzejmie
informuję jak niżej.

Na  etapie  przygotowania  inwestycji  komunalnej  dotyczącej  budowy
wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej niezbędne było uzyskanie m. in.
decyzji  środowiskowej  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Poznaniu.  W
związku  z  powyższym  należało  sporządzić  analizy  oddziaływania  projektowanego
obiektu na środowisko, z których wynika, iż budowa wielopoziomowego, otwartego
parkingu  naziemnego  w  założonej  lokalizacji  jest  niemożliwa  m.  in.  z  uwagi  na
przekroczone  normy  akustyczne.  Tym  samym  niemożliwe  było  uzyskanie  ww.
decyzji.  Mając na uwadze powyższe,  a  także należytą  dbałość o finanse publiczne
Miasto Kalisz postanowiło rozwiązać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
dla tejże inwestycji za porozumieniem stron o czym poinformowało Biuro Projektowe
pismem z dnia 19 grudnia 2018r. 

W  tymże  piśmie  Wykonawca  projektu  został  poproszony  o  sporządzenie
zestawienia zakresu wykonanego przedmiotu umowy wraz z kalkulacją kosztów. Po
kilkukrotnym ponagleniu telefonicznym ze strony Urzędu Miasta Kalisza, Projektant
przekazał  8  lutego  2019  r.  (w  drugiej  części  dnia)  do  Wydziału  zestawienie
poniesionych  kosztów  i  nakładów  w  związku  z  realizacją  umowy.  Po
przeanalizowaniu  przedłożonego zestawienia,  w  opinii  Wydziału,  przedstawione  w



nim  kwoty  przewyższają  poniesiony  nakład  pracy.  W  związku  z  powyższym  w
najbliższych  dniach  zostaną  podjęte  rozmowy  z  Wykonawcą  projektu  w  celu
negocjacji  kosztów  związanych  z  rozwiązaniem  przedmiotowej  umowy.  Po
przeprowadzonych  negocjacjach,  znając  kwotę  należną  do  zapłaty  Projektantowi,
zostaną Pani Radnej przekazana informacja uzupełniająca w tym zakresie.

Kwestia niedoboru miejsc parkingowych, szczególnie odczuwalna w centrum
miasta, stanowi poważne wyzwanie dla obecnej władzy Miasta Kalisza. Zaległości w
tej dziedzinie sięgają co najmniej kilku minionych lat. Ciągle rosnąca ilość pojazdów
mieszkańców miasta,  a także użytkowników pojazdów, których celem podróży jest
Kalisz, wymaga podjęcia radykalnych kroków w tym obszarze. Mając powyższe na
uwadze, w możliwie najkrótszym czasie podjęta zostanie analiza w zakresie określenia
obszarów dotkniętych znacznym deficytem miejsc parkingowych wraz z określeniem
możliwości usytuowania tego rodzaju infrastruktury w lokalizacjach optymalnych dla
danego obszaru miasta. Należy nadmienić, iż budowa parkingu wielopoziomowego, a
z pewnością takie rozwiązanie będzie niezbędne w centrum miasta,  jest kosztowną
inwestycją,  na którą konieczne będzie pozyskanie środków z zewnątrz lub,  co jest
mniej realne, realizacja takiego obiektu w formule PPP. 

Należy  nadmienić,  że  zrealizowany  w  2018  roku  tzw.  Mały  Węzeł
Przesiadkowy przy ulicy Majkowskiej pozwolił na utworzenie w tej części miasta 40
ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 13 miejsc
dla  autobusów. Natomiast  realizowany obecnie  tzw.  Duży Węzeł  Przesiadkowy na
terenie Dworca PKS i terenie przylegającym do Dworca PKP, pozwoli na utworzenie
kolejnych  200  miejsc  parkingowych  dla  samochodów  osobowych.  Kolejnych
kilkanaście miejsc parkingowych powstanie w 2019 roku na terenie osiedla Widok, w
rejonie zespołu boisk przy ulicy Granicznej. W miarę możliwości terenowych będą
tworzone  miejsca  postojowe na  etapie  budowy nowych dróg,  a  także  przebudowy
istniejących.
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