
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 17.04.2019 r.
SA.0003.20.2019

Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 marca br. zgłoszoną na Sesji Rady Miasta
Kalisza w dniu 28 marca br. w sprawie propozycji połączenia ul. Kopernika z ul. Babiną lub
ul. Parczewskiego uprzejmie informuję jak niżej.

Propozycja wykonania takiego połączenia pojawiła się już wiele lat temu. Jednakże
z uwagi na warunki terenowe (istniejąca zabudowa, konieczność budowy przeprawy przez
rzekę  Prosnę)  oraz  ogromne  koszty  takiego  zadania,  które  byłyby  niewspółmierne  do
osiągniętych rezultatów, nie zdecydowano się na jego realizację.

Niezależnie od powyższego przedmiotowa sprawa została wnikliwie przeanalizowana
na  ostatnim  posiedzeniu  Zespołu  ds.  organizacji  ruchu.  W  opinii  Zespołu  wykonanie
wnioskowanego połączenia nie przyniosłoby istotnej poprawy warunków ruchu drogowego
w  tym  rejonie  z  uwagi  na  niewielką  odległość  od  już  istniejących  ulic,  którymi  można
dojechać do ul. Parczewskiego tj. ul. Chopina oraz ul. Śródmiejskiej.

W  kwestii  rozwiązań  mających  na  celu  skrócenia  czasu  potrzebnego  na  przejazd
ciągami  komunikacyjnymi  w  Śródmieściu  pragnę  poinformować,  że  w  Budżecie  Miasta
Kalisza  na 2019 r.  zabezpieczone  zostały środki  finansowe na opracowanie  dokumentacji
projektowej  na  przebudowę  ul.  Śródmiejskiej.  Główne  założenia  dotyczące  planowanej
przebudowy  będą  obejmować  przywrócenie  na  jezdni  dwóch  pasów  ruchu  dla  ruchu
kołowego,  co  najmniej  na  odcinku  Rogatka  –  ul.  Kościuszki,  z  uwzględnieniem potrzeb
rowerzystów  i  pieszych  tzn.  przy  utrzymania  dwukierunkowego  ruchu  rowerowego  oraz
obustronnych chodników w ciągu ul. Śródmiejskiej.

Planowana jest  również  przebudowa ul.  Kościuszki,  w ramach której  przebudowie
ulegnie  także  rozległe  skrzyżowanie  ulic:  Kościuszki,  Kopernika,  Targowa  i  Chopina.
Realizacja  powyższej  inwestycji  planowana  jest  na  rok  2020,  jednakże  pod  warunkiem
zabezpieczenia  odpowiednich  środków finansowych  w Budżecie  Miasta  Kalisza.  Decyzję
taką  podejmuje  Rada  Miasta  Kalisza  na  etapie  corocznie  uchwalanego  budżetu,  jednak
z uwzględnieniem możliwości finansowych, jak również hierarchii pozostałych potrzeb.
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Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 marca br. zgłoszoną na Sesji Rady Miasta
Kalisza w dniu 28 marca br. w sprawie propozycji połączenia ul. Kopernika z ul. Babiną lub
ul.  Parczewskiego  uprzejmie  informuję,  że  przedmiotowa  sprawa  została  skierowana  do
rozpatrzenia  przez  Zespół  ds.  organizacji  ruchu,  działający  jako  ciało  opiniodawcze  przy
Prezydencie  Miasta  Kalisza  i  składający  się  z  przedstawicieli  Miejskiego  Zarządu  Dróg
i Komunikacji, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej Kalisza.

Po  zajęciu  stanowiska  przez  ww.  Zespół,  udzielona  zostanie  Panu  Radnemu
odpowiedź.




