
Kalisz, dnia 28.06.2019 r.
SA.0003.34.2019

Pan
Mirosław Gabrysiak
Radny
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na interpelację  z  dnia  6 czerwca br.  w sprawie utrudnień  w ruchu
kołowym na ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej podczas funkcjonowania Giełdy Kaliskiej
uprzejmie informuję jak niżej.

Zgadzam  się  z  oceną  Miejskiego  Zarządu  Dróg  i  Komunikacji,  że  obecnie  nie
dochodzi już do tak znacznego blokowania ul. Rzymskiej, jak miało to miejsce jeszcze parę
lat temu. Jednakże przyznaję rację Panu radnemu, że problem z wjazdem na Giełdę Kaliską
wciąż  istnieje.  Niestety,  obecny  układ  drogowy w tej  części  miasta,  a  także  organizacja
i sposób pobierania opłat od osób wjeżdżających na teren Giełdy Kaliskiej w bardzo dużym
stopniu  ograniczają  możliwość  dalszej  poprawy  obecnej  sytuacji  za  pomocą  rozwiązań
administracyjnych.

Pragnę jednak poinformować, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przygotowuje
obecnie dokumentację projektową dla inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia
ul.  Księżnej  Jolanty,  a  także  Giełdy  Kaliskiej  oraz  Giełdy  Rolno-Ogrodniczej
z  ul.  Budowlanych  (w  obrębie  skrzyżowania  z  ul.  Polną).  Realizacja  ww.  inwestycji
planowana jest w 2020 r.

Powyższe  zadanie  stworzy  alternatywny  dojazd  do  giełdy  i  winno  w  znacznym
stopniu rozładować  ruch  i  korki  na  ul.  Częstochowskiej  powodowane  przez  pojazdy
wjeżdżające na teren giełdy oraz przyległe parkingi.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dnia 13.06.2019 r. 

SA.0003.34.2019

Pan
Mirosław Gabrysiak
Radny Miasta Kalisza

    

W  nawiązaniu  do  interpelacji  z  dnia  6  czerwca  br.  w  sprawie  utrudnień  w  ruchu
kołowym na ul. Rzymskiej i ul. Częstochowskiej wynikających z działalności Giełdy Kaliskiej
i propozycji  wprowadzenia  zakazu  skrętu  w  lewo  w  określonych  godzinach
z ul. Częstochowskiej  na  teren  Giełdy uprzejmie  informuję,  że  powyższa  sprawa  została
przekazana  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  Zespół  ds.  organizacji  ruchu  udzielona  zostanie  Panu
Radnemu odpowiedź.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza




