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ZPA.0003.39.2021

Pani
Barbara Oliwiecka
Radna
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi  na interpelację  z dnia 29.09.2021r.  (data  wpływu 07.10.2021r.)  w sprawie
planowanej przebudowy ul. Tatrzańskiej, uprzejmie wyjaśniam i informuję jak niżej.

Ad.1.
Kwestia przyjętych rozwiązań dotyczących przebudowy ul. Tatrzańskiej wraz z przebudową
ul.  Spółdzielczej  jako  jednego  ciągu  ulic,  została  poprzedzona  analizą  i  akceptacją  Rady
Osiedla  Zagorzynek.  W  trakcie  prowadzonych  rozmów  Zarządu  Dróg  Miejskich  z  Radą
Osiedla  reprezentującej  interes  mieszkańców  Osiedla  Zagorzynek,  wprowadzone  zostały
zmiany,  które  ostatecznie  zostały  uwzględnione  w  opracowanym  projekcie  budowlanym.
Pragnę  zwrócić  uwagę,  iż  na  realizację  przedmiotowej  inwestycji  drogowej  został  w  br.
złożony  wniosek  do  Wojewody  Wielkopolskiego  w  celu  pozyskania  środków  w  ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie ogłoszonego
naboru. Mając powyższe na uwadze, nie widzę możliwości a także zasadności wprowadzenia
zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań oraz zakresu rzeczowego.
Całe  przedsięwzięcie  planowane  jest  do  realizacji  w 2022r.  i  uzależnione  od  pozyskania
środków finansowych.

Ad.2.
Obowiązujący MPZP dla Osiedla Huby nie uwzględnia połączenia z Os. Zagorzynek i  na
obecnym etapie takich planów nie ma.

Ad.3.
Kwestia monitoringu planowanego skweru będzie przedmiotem odrębnej analizy. 



Ad.4.
Zgodnie  z  obowiązującym  przepisami  określonymi  w  Warunkach  technicznych  dla  dróg
publicznych,  min.  szerokość pasa ruchu na drodze klasy D przy uspokojeniu ruchu winna
wynosić nie mniej niż 2,25m, co oznacza szerokość jezdni min. 4,50m. Powyższe oznaczać
będzie poszerzenie istniejącej drogi o 0,50m. Poszerzenie drogi nie będzie wymagać wycinki
drzew. Szerokość chodnika pozostanie taka jak obecnie.

Ad.5.
Na  przebudowanej  drodze  dojazdowej,  ustanowiona  zostanie  Strefa  zamieszkania,  co
oznaczać będzie ograniczenie prędkości pojazdów do 20 km/h, pierwszeństwo pieszych przed
pojazdami oraz parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych.

Ad.6.
W wyniku planowanej  przebudowy ul.  Tatrzańskiej,  ilość miejsc postojowych nie ulegnie
istotnej zmianie w stosunku do obecnego stanu.

Sprawy dotyczące remontu/przebudowy drogi dojazdowej w ciągu ul. Tatrzańskiej  zostały
omówione w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielką grupy mieszkańców tej ulicy 
i  moim  zdaniem  wszystkie  wątpliwości  zostały  wyjaśnione,  stąd  też  ze  swej  strony  nie
planuję dalszych spotkań.

                                                                             w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

           Grzegorz Kulawinek
     Wiceprezydent Miasta Kalisza






