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W odpowiedzi na interpelację z dnia 11 stycznia br. w sprawie zbyt krótkiego sygnału
zielonego  na  przejściach  dla  pieszych  w  ul.  Podmiejskiej  na  wysokości  sklepu  Kaufland,
uprzejmie informuję i wyjaśniam jak niżej.

Zielony sygnał dla pieszych składa się z dwóch zasadniczych części: sygnału ciągłego
(oznaczającego  zezwolenie  na  przechodzenie)  oraz  sygnału  migającego  (oznaczającego
zezwolenie na przechodzenie, lecz nakazującego jak najszybsze jego zakończenie; sygnał ten
jednocześnie informuje, że za chwilę zapali się sygnał czerwony). Długość sygnału ciągłego
jest  uzależniona  od  szerokości  jezdni  (długości  przejścia  dla  pieszych),  natomiast  długość
sygnału migającego jest stała i wynosi 4 sekundy. Oba sygnały razem składają się na całkowity
czas,  jaki  ma pieszy  na przekroczenie  jezdni.  Analiza  przeprowadzona przez  Zarząd Dróg
Miejskich wykazała, że sygnał zielony ciągły na jednym z omawianych przejść dla pieszych
jest dłuższy ponad wymagane przepisami minimum o 1 sekundę, a na drugim jest ustawiony
na minimum.  Rozumiejąc  jednak  potrzeby  osób  starszych  i  poruszających  się  wolniej,
powyższe  czasy  zostaną  wydłużone.  Stosowne  zmiany  w programie  sygnalizacji  świetlnej
zostaną wdrożone do końca stycznia br.

Pragnę jednocześnie poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo  o  ruchu  drogowym,  pieszy  znajdujący  się  na  przejściu  ma  pierwszeństwo  przed
pojazdami.W związku z powyższym, jeśli nawet pieszy nie zdąży przekroczyć jezdni w trakcie
trwania sygnału zielonego,to będąc na przejściu ma pierwszeństwo i kierowcy muszą zaczekać,
aż opuści jezdnię.



Kalisz, dn. 11 stycznia 2021 r.

Pan
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się do Pana z interpelacją, dotyczącą zbyt krótkiego czasu funkcjonowania zielonego świa-
tła na przejściu dla pieszych przy ul. Podmiejskiej, na wysokości marketu Kaufland.

Ze  wspomnianego  przejścia  korzysta  bardzo  dużo  osób,  jednak  otrzymuję  informacje  od
mieszkańców, że czas do przejścia na zielonym świetle jest bardzo krótki. Szczególnie odczuwają to
seniorzy, którzy poruszają się często znacznie wolniej.

W związku z powyższym, proszę Pana Prezydenta, by podległe mu służby i jednostki, zaproponowały
wariant  przedłużenia  czasu  funkcjonowania  zielonego  światła  na  tym  przejściu,  choćby  o  kilka
sekund, co podniosłoby komfort z jego korzystania.

              
                Artur Kijewski

          Radny Miasta Kalisza


