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Kalisz, dnia 23.04.2019 r.
SA.0003.16.2019

Pan
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  na  Sesji  Rady  Miasta  Kalisza  w  dniu
28 lutego br. w sprawie umieszczenia progów zwalniających w ul. Aleksandra Fredry uprzejmie
informuję,  że po przeanalizowaniu przedmiotowej  sprawy Zespół ds. organizacji  ruchu zajął
stanowisko jak niżej. 

Na podstawie  przeprowadzonej  analizy  oraz  wizji  w terenie,  biorąc  pod uwagę brak
informacji  o  zdarzeniach  drogowych,  obustronne  chodniki,  obowiązujące  na  ww.  ulicy
ograniczenie prędkości do 40 km/h, stan nawierzchni jezdni oraz opinię Rady Osiedla Majków,
ww.  Zespół  nie  znalazł  uzasadnienia  co  do  konieczności  montażu  progów  zwalniających
mających na celu fizyczne ograniczenie prędkości poruszających się tą ulicą pojazdów.

Zdaniem  ww.  Zespołu  umieszczenie  progów  zwalniających,  stanowiących  dużą
uciążliwość  zarówno  dla  kierowców,  jak  i  mieszkańców  okolicznych  posesji,  winno  być
stosowane  jako  rozwiązanie  ostateczne  i  ograniczone  jedynie  do  ulic,  na  których  istnieje
bezpośrednie  zagrożenie  spowodowane  poruszaniem  się  pojazdów  z  nadmierną  prędkością,
a istniejące warunki drogowe pozwalają na takie zachowanie kierowców.



Kalisz, dnia  14.03.2019 r.
SA.0003.16.2019

Pan
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza

W związku z interpelacją złożoną na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 lutego br.
dotyczącą umieszczenia progów zwalniających w ul. Aleksandra Fredry 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.  Ponadto  MZDiK zwrócił  się  także  o  opinię  do  Rady Osiedla
Majków. Po wyrażeniu  opinii  przez Radę Osiedla Majków oraz zajęciu  stanowiska przez
Zespół ds. organizacji ruchu udzielona zostanie Panu Radnemu odpowiedź.

W kwestii  remontu ww. ulicy uprzejmie informuję,  że aktualnie Miasto Kalisz nie
posiada planów inwestycyjnych w zakresie przebudowy lub remontu ulicy Aleksandra Fredry.
Ponadto,  w  zgłoszonych  przez  Radę  Osiedla  Majków  propozycjach  do  ujęcia  w  ramach
opracowywanego obecnie Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-
2023 nie zostało uwzględnione zadanie obejmujące przebudowę/remont tej ulicy. 

Mając powyższe na uwadze, w ramach środków na bieżące utrzymanie ulic podjęte
będą   kroki  co  do  utrzymania  ulicy  Aleksandra  Fredry  w  stanie  umożliwiającym  jej
bezpieczne użytkowanie.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza






