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W odpowiedzi na interpelację z dnia 23 września br. w sprawie zmiany sposobu ograniczenia
prędkości  na  ul.  Długiej  oraz usunięcia  parkującego samochodu dostawczego przy ul.  Długiej  23
uprzejmie informuję jak niżej. 

Przedmiotowe wysepki (szykany) wykonane zostały na wniosek skierowany do ówczesnego
Zarządu  Dróg  Miejskich  przez  mieszkańców  ul.  Długiej.  Mieszkańcy  zgłaszali  nagminne
przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości i związane z tym zagrożenie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Wniosek mieszkańców został poparty przez Radę Osiedla Chmielnik. Następnie
sprawa została poddana analizie przez Zespół ds. organizacji ruchu działający jako ciało opiniodawcze
przy Prezydencie Miasta Kalisza, który zajął pozytywne stanowisko.  

Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wynika, iż w latach 2015-
2018 na ul.  Długiej  doszło do 13 kolizji  drogowych,  których przyczyną było  m.in.  nieustąpienie
pierwszeństwa czy niezachowanie odpowiedniego odstępu między pojazdami. Żadna z tych kolizji nie
była groźna w skutkach, co można przypisać między innymi istnieniu przedmiotowych szykan, które
wpływają na uspokojenie ruchu na ul. Długiej. Jest to ulica, która na znacznym odcinku przebiega w
linii  prostej.  Położona  jest  z  dala  od  centrum,  na  osiedlu  o  zabudowie  jednorodzinnej  i  przenosi
umiarkowany ruch kołowy. Jestem przekonany, że demontaż szykan spowodowałby natychmiastowy
powrót  części  kierowców do rozwijania nadmiernej  prędkości  na ul.  Długiej  i  powrót  do sytuacji
sprzed uspokojenia ruchu.

Odnosząc się do kwestii parkującego samochodu dostawczego przy ul. Długiej 23 uprzejmie
informuję, iż pojazd ten już tam nie parkuje. 

Pan 
Piotr Mroziński
Radny Rady Miasta Kalisza 
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Pan
Piotr Mroziński
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W nawiązaniu do pisma z dnia 23 września br. w sprawie zmiany sposobu graniczenia
prędkości na ul. Długiej oraz problemu długotrwale parkującego samochodu dostawczego przy
ul. Długiej 23 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.

Po zajęciu stanowiska przez Zespół ds. organizacji ruchu udzielona zostanie Państwu
odpowiedź.




