
 
 

 

Kalisz, dn. 11.10.2022 r. 
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Szanowny Pan  

Marcin Małecki 

Radny Rady Miasta Kalisza  

 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na interpelację w sprawie odholowania samochodu z hasłami skrajnie 

antyaborcyjnymi informuję o ustaleniach i działaniach Straży Miejskiej Kalisza w tym zakresie. 

Pojazd został zaparkowany przy ul. Górnośląskiej 4 zgodnie z obowiązującym 

oznakowaniem, jednak zasłaniał sygnalizator świetlny, dlatego Straż Miejska Kalisza wszczęła 

postępowanie w sprawie o wykroczenie, tj. o czym z art. 49 ust. 1 punkt 6 Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Nie zostało ono jeszcze zakończone, ponieważ 

właściciel nie wskazał kierowcy pojazdu, a kontakt jest utrudniony. Ponadto Straż Miejska 

Kalisza prowadziła postępowanie w sprawie o wykroczenie, tj. o czyn z artykułu 141 Ustawy 

z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, dotyczącej umieszczenia w miejscu publicznym 

nieprzyzwoitych treści. Zostało ono zakończone 30 września 2022 r. ze względu na wycofanie 

się osoby pokrzywdzonej ze złożonego zawiadomienia.  

W uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 

oraz Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu ustalono, że nie ma podstaw prawnych i faktycznych 

do usunięcia wskazanego pojazdu, gdyż posiada on aktualne badania techniczne, 

obowiązkowe ubezpieczenie, a warunki techniczne pojazdu dopuszczały jego postój 

na wyznaczonych miejscach parkingowych przy ul. Górnośląskiej 4 w Kaliszu. 

Biorąc jednak pod uwagę liczne prośby i zgłoszenia mieszkańców dotyczące usunięcia 

pojazdu, który na stałe zajmował miejsce parkingowe i utrudniał dostawy towarów do 

pobliskich punktów sprzedaży, zmieniono oznakowanie i warunki korzystania z miejsc 

parkingowych na wymienionym odcinku pasa drogowego. Dzięki temu pojazd został usunięty 

przez jego właściciela. 

       Z wyrazami szacunku 

      Prezydent Miasta Kalisza 

/…/ 

Krystian Kinastowski 
 

 

 



Kalisz, 30.09.2022 roku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 

Sz. P. 

Krystian Kinastowski 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

INTERPELACJA 

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelacje w sprawie samochodu z hasłami 

antyaborcyjnymi w centrum miasta. 

 

W związku z prośbami mieszkańców zamieszkujących centrum Kalisza oraz kierowców 

parkujących w tym rejonie, proszę o odholowanie samochodu z hasłami skrajnie 

antyaborcyjnymi, które zakłócają estetykę ścisłego centrum Kalisza. Ponadto zaparkowane od 

kilku tygodni przy skrzyżowaniu ulicy Górnośląskiej z Nowym Światem auto, ogranicza 

widoczność i blokuje bardzo potrzebne w tym rejonie miasta, miejsca parkingowe. 

Zdjęcie samochodu w załączeniu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Małecki   

Radny Rady Miasta Kalisza 


