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W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 17 września br. w sprawie dostosowania
podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie  rewitalizowanej
obecnie ulicy Zamkowej, uprzejmie informuję jak niżej.

Realizowane obecnie przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza zadanie pn.
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa
ul.  Piskorzewska)  w  ramach  projektu  pn.  „Kalisz  –  kurs  na  rewitalizację” obejmuje  m.in.
przebudowę ul. Zamkowej na odcinku od ul. Grodzkiej do Głównego Rynku, jednak podjazd  
o którym mowa w interpelacji jest poza zakresem wskazanego Projektu. Równocześnie informuję,
że  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  Miastem  Kalisz  –  Miejskim  Zarządem  Dróg  
i  Komunikacji  w Kaliszu a  Biurem Projektowym trwają  prace  projektowe w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl.
Św.  Józefa”.  W  ramach  przygotowywanej  dokumentacji  opracowywany  jest  projekt
kompleksowej  przebudowy  Placu  Jana  Pawła  II  zawierający  w  szczególności  rozwiązania
pozwalające  na  zapewnieniu  pieszym  komunikacji  w  poziomie  ulicy  bez  potrzeby
wykorzystywania do tego celu istniejących podjazdów. Dzięki takiemu rozwiązaniu na ciągach
dla pieszych funkcjonować będzie  infrastruktura  dla  pieszych pozbawiona ograniczeń i  barier
architektonicznych,  dostępna  dla  wszystkich  użytkowników  w  szczególności  dla  osób  
z ograniczeniami ruchowymi. Po przekazaniu kompletniej dokumentacji projektowej zawierającej
m.in.  kosztorysy  inwestorskie  planowanego  przedsięwzięcia,  możliwe  będzie  podjęcie  starań  
w  celu  ujęcia  zadania  w  budżecie  Miasta  Kalisza.  Pragnę  podkreślić,  iż  ostateczną  decyzję
podejmować będzie  Rada Miasta  Kalisza z  uwzględnieniem możliwości  finansowych Miasta  
i hierarchii potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do całego miasta.
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INTERPELACJA

Zgodnie  z  §27  Statutu  Miasta  Kalisza,  składam  interpelację  w  sprawie  dostosowania
podjazdu  dla  wózków  i  osób  niepełnosprawnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
rewitalizowanej  obecnie ulicy Zamkowej.

Mam nadzieję, że przy okazji  rewitalizacji ulicy Zamkowej uda się dostosować pobliski podjazd
dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych. Obecnie  w tym miejscu bezpieczny podjazd,
a  tym  bardziej  zjazd  z  wózkiem  jest  bardzo  niebezpieczny.  Kąt  i  szerokość  podjazdów
uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego miejsca przez matki z dziećmi, a także wyklucza
osoby  niepełnosprawne  na  wózkach.  Od  kilku  osób  słyszałem  już,  że  jest  to  najbardziej
niebezpieczny tego typu podjazd w Kaliszu i to w ścisłym, rewitalizowanym centrum naszego
miasta. Dodam, że jest to jeden z głównych pieszych traktów komunikacyjny do parku miejskiego,
czy sanktuarium św. Józefa i korzystają z niego zarówno nasi mieszkańcy jak i turyści.

W załączeniu zdjęcia podjazdu.

                                                                                                    

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

Marcin Małecki 

Radny Rady Miasta Kalisza






