
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Kalisz, dn. 25.08.2022 r.
ZPA.0003.26.2022

Pan
Łukasz Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  15  lipca  br.  (data  wpływu  26.07.2022  r.)
z wnioskiem o usunięcie  znaku drogowego B-36 z odcinka ul.  Lipowej przy budynku WM
Legionów  15-17  uprzejmie  informuję,  że  po  przeanalizowaniu  przedmiotowej  sprawy
i  dokonanej  wizji  w  terenie  Zespół ds.  organizacji  ruchu zajął  negatywne  stanowisko
w przedmiotowej sprawie.

Zakończona  w  bieżącym  roku  przebudowa  ul.  Lipowej  na  odcinku  pomiędzy
ul. Handlową a ul. Staszica miała na celu m. in. uporządkowanie parkowania pojazdów na tej
ulicy.  W tym celu,  w ramach przebudowy wykonano zatoki  postojowe.  Ponadto,  gdzie  nie
można było wykonać zatok, dopuszczono postój pojazdów na jezdni lub chodniku w miejscach,
w których jest to zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie
wpływa  negatywnie  na  bezpieczeństwo  w  ruchu  drogowym  oraz  właściwą  przepustowość
drogi. Wskazane przez Pana Radnego posesje znajdują się przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul.
Zgodną, w obrębie którego wyznaczono przejścia dla pieszych oraz wykonano linie podwójne
ciągłe P-4.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że obecnie nie ma możliwości postoju
pojazdów w obrębie przedmiotowych budynków i wynika to nie z umieszczonego znaku B-36,
lecz z przepisów ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym.

                                                                                                                        

 



Kalisz, dn. 29.07.2022 r.
ZPA.0003.26.2022

Pan
Łukasz Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 15 lipca br. (data wpływu 26.07.2022 r.) w sprawie
znaku drogowego B-36 umieszczonego na ul. Lipowej (przy budynku W M Legionów 15-17)
uprzejmie  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 Zarządu Dróg Miejskich, Komendy Miejskiej Policji i Straży
Miejskiej Kalisza.

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

                                                                          w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

  Grzegorz Kulawinek
         Wiceprezydent Miasta Kalisza



Łukasz Włodarek	 	 	 	 	 	 	 Kalisz, 15 lipca 2022 r. 

Radny Rady Miasta Kalisza  


	 	 	 	 	 	 	 	 Sz. P. Krystian Kinastowski 

	 	 	 	 	 	 	 	 Prezydent Miasta Kalisza 


Interpelacja 
 w sprawie usunięcia znaku drogowego B36 z odcinka ulicy Lipowej przy budynku W M 

Legionów 15-17 


Szanowny Panie Prezydencie, 


	 zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie znaku drogowego 
B36, który został wstawiony na ulicy Lipowej (przy budynku W M Legionów 15-17). 
Mieszańcy pobliskich budynków skarżą  się, że podczas remontu ulicy Lipowej 
umieszczono znak zakazu parkowania, który znacząco utrudnia parkowanie samochodów 
w w/w miejscu. Warto w tym miejscu nadmienić, że powyższy odcinek drogi, służył 
mieszańcom - przed remontem - do parkowania swoich samochodów. Ponadto, należy 
mieć na względzie fakt, że Wspólnota Mieszkaniowa to duża nieruchomość składającą 
się z ponad stu lokali. Postawienie znaku zakazu parkowania pogorszyło, w znacznym 
stopniu, już dość skomplikowaną sytuację dotyczącą parkowania aut w centrum. 

	 Ze względu na dużą ilośc zgłoszeń i skarg od lokatorów, uprzejmie proszę Pana 
Prezydenta o szybką interwencję i przychylenie się do prośby mieszańców. 

	 


	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łączę wyrazy szacunku 

	 	 	 	 	 	 	 	 Łukasz  Włodarek


