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Pani
Karolina Sadowska
Radna Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 października br. w sprawie tablic z nazwami
ulic uprzejmie informuję jak niżej.

Od  2010  roku  Miejski  Zarząd  Dróg  i  Komunikacji  sukcesywnie  zamawiał  i
umieszczał tabliczki z nazwami ulic, placów, skwerów i rond na terenie miasta Kalisza. Do
dnia dzisiejszego kompleksowo wymieniono lub zamontowano tabliczki z nazwami ulic na
osiedlach Chmielnik,  Winiary,  Rajsków, Tyniec,  Asnyka, Czaszki,  Rogatka oraz Rypinek.
Prace prowadzone były również na terenie pozostałych osiedli,  w miarę zaobserwowanych
lub zgłaszanych potrzeb  w tym zakresie.  W ciągu tego czasu zamontowano przeszło 900
sztuk tabliczek ulicowych i zdecydowana większość z nich jest w dobrym stanie technicznym.

Mając  na uwadze znaczną liczbę  już  zamontowanych  tabliczek i  poniesione na to
koszty  uważam,  że  na  obecnym etapie  należałoby  skupić  się  w  pierwszej  kolejności  na
montażu tabliczek tam, gdzie ich nie ma lub stan techniczny istniejących przemawia za ich
wymianą.  Podzielam  sugestię  Pani  Radnej,  żeby  przy  okazji  realizowanych  inwestycji
drogowych umieszczać nowe tabliczki ulicowe zgodne z wzornictwem Systemu Informacji
Miejskiej Kalisza. Pragnę poinformować, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji już obecnie
uwzględnia montaż tabliczek ulicowych SIM przy planowaniu tego typu zadań. Jednocześnie
informuję, że obecnie MZDiK oczekuje na dostawę tabliczek dotyczących ul. Głogowskiej i
niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną zamontowane – najpóźniej do końca listopada br.

Odnosząc  się  do  kwestii  kompleksowej  wymiany  tabliczek  ulicowych  na  terenie
całego  miasta  uprzejmie  informuję,  że  jest  to  zadanie  wymagające  znacznych  nakładów
finansowych. Z uwagi  na charakter  i  zakres  robót zadanie  to winno być realizowane jako
inwestycja,  co  wymaga  zabezpieczenia  odpowiednich  środków  finansowych  w Budżecie
Miasta  Kalisza.  Ostateczną  decyzję  podejmie  Rada  Miasta  Kalisza  na  etapie  uchwalania
Budżetu Miasta Kalisza, z uwzględnieniem możliwości finansowych Miasta oraz hierarchii
potrzeb  w odniesieniu  do  całego  miasta.  Jednocześnie  pragnę  poinformować,  że  zadanie
dotyczące Systemu Informacji Miejskiej Kalisza było zgłaszane przez MZDiK do projektu
Budżetu  Miasta  Kalisza,  ale  ostatecznie  nie  znalazło  się  wśród zadań przewidzianych  do
realizacji  z  uwagi  na potrzebę  skierowania  środków na  inne ważne inwestycje  na terenie
miasta.
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Interpelacja 
w sprawie tablic z nazwami ulic 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W 2017 roku powstał projekt Kaliskiego Systemu Informacji Miejskiej, którego zadaniem było 

uporządkowanie części miejskiej przestrzeni. System obejmuje drogowskazy dla kierowców i pieszych, 

informatory na przystankach, tablice informacyjne zawierające plany, opisy i fotografie najcenniejszych 

zabytków i atrakcji, tablice z nazwami ulic, mostów i rzek oraz tablice adresowe. W ramach Budżetu 

Obywatelskiego zrealizowano projekt SIM w zakresie wymiany tablic z nazwami ulic w sołectwie 

Sulisławice Kolonia oraz na osiedlach: XXV-lecia i Kaliniec. W konsekwencji na kaliskich ulicach znaleźć 

można kilka rodzajów tabliczek z ich nazwami. MZBM wymienił tablice na swoich obiektach, dzięki 

czemu ich oznaczenie jest spójne i konsekwentne. 

W obecnej chwili wiele kaliskich ulic znajduje się w remoncie. Z powodzeniem realizowany jest 

program budowy dróg osiedlowych. Niestety przy okazji przebudowy nawierzchni, tabliczki z nazwami 

ulic nie są wymieniane, a czasami po remoncie nie pojawiają się wcale (tak, jak w przypadku niedawno 

oddanej do użytkowania ulicy Głogowskiej). 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą, by przy okazji licznych 

remontów kaliskich ulic wymieniać od razu tablice z ich nazwami na zgodne z przyjętym Systemem 

Informacji Miejskiej. Proszę również o rozważenie możliwości stworzenia kilkuletniego programu 

wymiany tablic z oznaczeniem ulic na poszczególnych osiedlach tak, by w najbliższych latach  przestrzeń 

miejska w tym zakresie została uporządkowana i stała się spójna dla całego miasta. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Karolina Sadowska 

 

Radna Rady Miasta Kalisza 

 

 

 


