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W odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  26 listopada br.  w sprawie  nieuprawnionego
wjazdu  i  parkowania  pojazdów  samochodowych  na  terenie  Głównego  Rynku  uprzejmie
informuję jak niżej.

Ulica Główny Rynek nie posiada kategorii drogi publicznej. Jest drogą wewnętrzną
oznakowaną  znakami  D-46  (droga  wewnętrzna)  oraz  D-47  (koniec  drogi  wewnętrznej).
Wjazd pojazdów na ul. Główny Rynek odbywa się z ul. Zamkowej, gdzie znajduje się znak
B-1 (zakaz ruchu) z tabliczką o treści „Nie dotyczy dostaw w godz. 6.00 – 10.00 i 18.00 –
19.00, pojazdów służb miejskich oraz upoważnionych przez MZDiK w Kaliszu”. Zezwolenia
na wjazd wydawana są przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w formie kart „Warunki
wjazdu”,  na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 114/2017 Prezydenta  Miasta Kalisza
z dnia 14 lutego 2017 r.

W  związku  z  obowiązującą  na  terenie  ul.  Główny  Rynek  organizacją  ruchu
wynikającą z oznakowania drogowego, ich egzekwowanie należy do kompetencji Policji oraz
Straży Miejskiej Kalisza. Z informacji uzyskanych od Komendanta Straży Miejskiej Kalisza
wynika, iż ul. Główny Rynek objęta jest kontrolami patroli SMK. Dodatkowo do ujawniania
wykroczeń,  w tym naruszania  obowiązujących  przepisów drogowych,  wykorzystywane są
kamery monitoringu miejskiego.

Jednakże obecnie, z uwagi na wprowadzony stan epidemii, w związku z poleceniem
Wojewody Wielkopolskiego w pierwszej kolejności realizowane są interwencje w zakresie
zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej covid-19, zalecone przez Komendanta
Miejskiego Policji w Kaliszu.
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Szanowny Panie Prezydencie

Remont kaliskiej starówki nabiera co raz większego tempa. Wymieniana jest nawierzchnia 
ul. Zamkowej i Śródmiejskiej a w planach jest remont płyty Głównego Rynku. Na ostatnim 
posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza zwrócono jednak uwagę na problem aut które 
nie przestrzegając obowiązujących przepisów wjeżdżają na płytę Głównego Rynku, często tam 
nawet parkując. O ile należy zrozumieć obecną sytuację i powiązanie tego ożywionego ruchu z 
dowozami żywności z okolicznych punktów gastronomicznych, to trzeba zwrócić uwagę na osoby 
notorycznie łamiące przepisy. W związku z tym zadaje pytanie:
 - jakie działania podejmie Urząd Miasta w celu zapewnienia przestrzegania ograniczeń w ruchu 
samochodowym na płycie Głównego Rynku? 

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość


