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Kalisz, dnia 25 września 2019 roku

Pan
Roman Piotrowski
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

W nawiązaniu do pisma z dnia 9 września b.r.  w sprawie udzielenia informacji  na
temat podejmowanych działań zmierzających do zwiększenia liczby miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, głównie dla mieszkańców i osób odwiedzających centrum miasta
(okolice  ratusza),  a  także  poruszonej  kwestii  ,,ciasnej”  zabudowy  w  centrum  miasta,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Pragnę  zauważyć,  iż  jedną  z  głównych  cech  śródmieścia  jest  zwarta  zabudowa
pierzejowa  o  charakterystycznych  wąskich  ulicach,  która  objęta  jest  ścisłą  ochroną
konserwatorską,  wpisaną do gminnej ewidencji  zabytków jako układ urbanistyczny miasta
lokacyjnego. Z uwagi na wartość historyczną oraz urbanistyczną utrzymanie jej charakteru
powinno być zawsze celem nadrzędnym, jako realizacja  zadań własnych gminy z zakresu
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności zaś ze wglądu na fakt, że Kalisz
jest najstarszym miastem w Polsce. 

Ponadto, mając na uwadze konieczność ograniczenia emisji spalin wydzielanej przez
pojazdy samochodowe, szczególnie w centrum i śródmieściu miasta Kalisza, uwzględniając
zapisy zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu, propozycja wyrażona w
Piśmie Pana Radnego w zakresie zwiększenia ilości miejsc postojowych i parkingowych na
tym obszarze, nie wpisuje się w tą politykę. Działania jakie powinny być podejmowane przez
Miasto Kalisz, winny  zmierzać do ograniczenia wjazdu pojazdów do ścisłego centrum przy
jednoczesnym tworzeniu miejsc postojowych i  parkingów buforowych na obrzeżu obszaru
obejmującego ścisłe centrum miasta. Podejmowane działania winny przebiegać ewolucyjnie z
uwzględnieniem  interesów  mieszkańców  i  przedsiębiorców  prowadzących  działalność
gospodarczą  na w/w obszarze miasta,  a także  z  uwzględnieniem możliwości  finansowych
budżetu  miasta  oraz  analizą  co  do  możliwości  pozyskania  środków  z  zewnątrz  lub  też
realizacji przedsięwzięcia w formule PPP.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Jednym z obecnie rozważanych przedsięwzięć które mogłoby w znaczącym stopniu
uwzględniać  wyżej  określone działania  miasta,  jest  z  pewnością  zagospodarowanie części
Nowego Rynku na parking. Przemawia za tym zarówno optymalna lokalizacja jak również
prawo dysponowania tym terenem przez Miasto Kalisz. 

W odniesieniu do miejsc zabaw dla dzieci i odpoczynku dla osób starszych należy
przypomnieć o prowadzonych działaniach rewitalizacyjnych na terenie miasta, których celem
będzie m.in. tworzenie przestrzeni przyjaznych do zabawy i wypoczynku tworzonych głównie
z myślą o mieszkańcach śródmieścia.

                                                      Z poważaniem




