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W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 09.06.br. na interpelację z dnia z dnia 26 maja br.
w  sprawie  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  na  skrzyżowaniu  ul.  Młynarskiej  z  ul.  Polną,
uprzejmie informuję jak niżej.

Wyniki przeprowadzonych badań ruchu drogowego na w/w skrzyżowaniu, zostały poddane
wnikliwej analizie przez Zespół ds. organizacji ruchu  Na jej podstawie Zespół zaproponował
rozwiązanie polegające na wprowadzeniu jednokierunkowego ruchu pojazdów na ul. Polnej
oraz na ul. Staszica na odcinkach pomiędzy ul. Młynarską a ul. Widok – z kierunkiem jazdy
na ul.  Polnej  w stronę ul.  Widok, a na ul.  Staszica w kierunku przeciwnym tj.  w stronę  
ul. Młynarskiej.
Powyższe  rozwiązanie  zdaniem  Zespołu  winno  zdecydowanie  ułatwić  wyjazd  pojazdów  
z  ul.  Polnej  (od  strony  ul.  Górnośląskiej)  w  ul.  Młynarską  a  tym  samym  poprawić
bezpieczeństwo i przepustowość omawianego skrzyżowania. Ponadto, przyjęte rozwiązania
dla ul. Polnej i ul. Staszica, pozwolą na uporządkowania parkowania pojazdów na odcinkach
tych ulic. 
Obecnie,  Zarząd  Dróg  Miejskich  przygotowuje  projekt  organizacji  ruchu  uwzględniający
powyżej  określone  zmiany  w  organizacji  ruchu.  Po  uzyskaniu  wymaganej  opinii
Komendanta  Miejskiego Policji  w Kaliszu oraz zatwierdzeniu  projektu   przez  Prezydenta
Miasta  Kalisza,  podjęte  zostaną  działania  majce  na  celu  wdrożenie  powyżej  ustalonej
organizacji ruchu w terminie do 31 sierpnia br.
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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  z  dnia  26  maja  br.  w  sprawie  poprawy
bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej z ul. Polną, uprzejmie informuję jak
niżej.

Ad.1.
Na  podstawie  informacji  uzyskanej  z  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Kaliszu  wynika,  
iż  w  okresie  od  stycznia  2020r.  do  czerwca  br.,  na  przedmiotowym  skrzyżowaniu
odnotowanych zostało 9 kolizji drogowych i 2 wypadki drogowe.
Ad.2 i 3.
Celem  poprawy  bezpieczeństwa  na  omawianym  skrzyżowaniu,  na  wniosek  Zespołu  d/s
organizacji ruchu na wlotach ul. Polnej (w obrębie skrzyżowania z ul. Młynarską) wyniesione
zostały  przejścia  dla  pieszych.  Jednocześnie,  w/w  Zespół  jeszcze  w  ub.r.  zaproponował
wprowadzenie  rozwiązań  których  celem  byłoby  uspokojenie  ruchu  (wymuszenie  na
kierowcach  poruszanie  się  z  ograniczona  prędkością)  w  ciągu  ul.  Młynarskiej,  poprzez
wyniesienie  przejść   dla  pieszych  oraz  wyniesienie  między  innymi  tarczy  skrzyżowania  
ul. Młynarskiej z ul. Polną.
Koszt  wprowadzenia  powyżej  określonych  rozwiązań  wyniósłby  kilkadziesiąt  tysięcy  zł,
oznaczając jednocześnie konieczność uwzględnienia zadania w wydatkach majątkowych jako
zadanie inwestycyjne.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe na etapie tworzenia i uchwalania Budżetu
Miasta  Kalisza  na  2021r.,  przedmiotowe  zadanie  nie  zostało  umieszczone  w  wydatkach
majątkowych, uniemożliwiając tym samym jego realizację.

Mając na uwadze,  iż  wcześniej  wprowadzone rozwiązania  nie  wykluczyły zdarzeń
drogowych, Zespół ds. organizacji  ruchu na swym posiedzeniu w dniu 28 maja br. podjął
decyzję    o  przeprowadzeniu  pomiarów  ruchu  drogowego  na  skrzyżowaniu  ul.  Polnej  
z ul.  Młynarską , które zostały przeprowadzone  w dniu 9 czerwca br. przez Zarząd Dróg
Miejskich, uwzględniające natężenie ruchu a także strukturę kierunkową.
Obecnie, uzyskane wyniki badań ruchu są przedmiotem analizy   i posłużą do  wypracowania
ostatecznych rozwiązań, o których Pani Radna zostanie powiadomiona odrębnym pismem  
w terminie do końca czerwca br. 




