
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 14.07.2021 r. 
ZPA.0003.26.2021

Pan
Marcin Małecki
Radny Rady Miasta Kalisza

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 14.06.br. na interpelację z dnia z dnia 26 maja br.
w  sprawie  rozważenia  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej  lub  budowy  mini  ronda  na
skrzyżowania ul. Polnej z ul. Młynarska , 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.

 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dnia 14.06.2021 r. 
ZPA.0003.25.2021

Pan
Marcin Małecki
Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  z  dnia  26  maja  br.  w  sprawie  rozważenia
zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej  lub budowy mini  ronda na skrzyżowania ul.  Polnej  
z ul. Młynarska, uprzejmie informuję jak niżej.

Mając na uwadze, iż wcześniej wprowadzone rozwiązania polegające między innymi
na  wykonaniu  wyniesionych  przejść  dla  pieszych  na  wlotach  ul.  Polnej  w  obrębie
skrzyżowania  z  ul.  Młynarską nie  wykluczyły  zdarzeń drogowych,  Zespół  ds.  organizacji
ruchu na swym posiedzeniu w dniu 28 maja br. podjął decyzję   o przeprowadzeniu pomiarów
ruchu  drogowego  na  przedmiotowym  skrzyżowania.  Pomiary  ruchu  drogowego  zostały
przeprowadzone w dniu 9 czerwca br. przez Zarząd Dróg Miejskich, uwzględniając natężenie
ruchu a także strukturę kierunkową.
Obecnie, uzyskane wyniki badań ruchu są przedmiotem analizy   i posłużą do  wypracowania
ostatecznych rozwiązań, o których Pan Radny zostanie powiadomiona odrębnym pismem  
w terminie do końca czerwca br. 



Kalisz, 27.05.2021 roku

Marcin Małecki  
Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie skrzyżowania ulic
Polnej i Młynarskiej.

W związku z powtarzającymi się wypadkami i kolizjami drogowymi, u zbiegu ulic Polnej i
Młynarskiej, proszę o rozważenie zainstalowania tam sygnalizacji świetlnej lub mini ronda.

Z wyrazami szacunku

Marcin Małecki  
Radny Rady Miasta Kalisza


