
WRM.7011.10.8.2021

Kalisz, dnia 16 lutego 2022 r.

Pan
Eskan Darwich
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

dziękuję za zainteresowanie zadaniem pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu
przy  ul.  3-go  Maja”.  Odpowiadając  na  Pana  interpelację  z  dnia  10.02.2022  r.  uprzejmie
informuję co następuje.

W  dniu  20.07.2021  r.  została  podpisana  umowa  na  wykonanie  programu
funkcjonalno-użytkowego dla powyższego zadania, które obejmuje następujące działki: 75/4,
75/2, 18/23, 18/2, 60/2 w obrębie 016 Śródmieście oraz w zakresie oświetlenia terenu również
66 i 18/21 w obrębie 016 Śródmieście, z terminem wykonania do 28.02.2022 r. 

Plac,  o  którym  mowa  w  zadaniu  jest  tożsamy  z  istniejącym  placem  targowym,
natomiast  razem z placem zostaną  również  przebudowane drogi  manewrowe w związku  
z wyznaczeniem nowych miejsc postojowych – w obrębie ww. działek.

W ramach zadania planowane jest m.in. wykonanie od nowa konstrukcji i nawierzchni
dróg  manewrowych,  dojazdowych,  przeciwpożarowych,  placu,  wykonanie  stanowisk
postojowych,  budowa  szaletu  w  miejscu  istniejącego,  wykonanie  wpustów  deszczowych,
kanalizacji  deszczowej,  elementów  podczyszczających  przed  zrzutem  wód  do  Kanału
Bernardyńskiego, wykonanie nowego oświetlenia, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą,
zasilanie dla przyszłych pawilonów handlowych, zieleń i mała architektura.

Z uwagi  na fakt,  że  program funkcjonalno-użytkowy jest  w trakcie  wykonywania,
Miasto nie posiada jeszcze ostatecznego planu zagospodarowania terenu.

                        

                                                                                                                     Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

     Krystian Kinastowski      



Kalisz, dn. 10.02.2022 r.

Eskan Darwich 

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja

w sprawie planów wydatków majątkowych Kalisza na 2022 r. 

Szanowny Panie Prezydencie,

w tabeli planów wydatków majątkowych Kalisza na 2022 r. pod numerem 20

widnieje  zadanie  pod  nazwą  „Przebudowa  dróg  manewrowych  i  placu  przy

ul. 3-go Maja” na kwotę 2 mln złotych.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie informacji na następujące

pytania :

 czy istnieje plan budowlany na realizację tego zadania,  

 o jakie drogi manewrowe chodzi, 

 czy  plac  przy  ul.  3-go  Maja  w  tym  zadaniu  jest  tożsamy  z  placem

targowym,  jeśli  tak  to  proszę  o  przedstawienie  informacji  na  temat

infrastruktury, która ma tam powstać? 

Z wyrazami szacunku 

       Eskan Darwich


