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W odpowiedzi na petycję do§czącą korekt1 organ lzacJ i rtrchlr rr c iagtl drogi porł iatowej nr '1453 S
Że w dniu
ul. prusa w Czechowicach-Dzied zicach Zarzad Dróg Polr iatorrrch rł Bielsku-Białej informuje,
2ż rvrześtriaw przedmiotorvej sprarvie odbl,ła się rr izja z udziałem Przedstalvicieli WYdziału
Komunikacji i Transpofiu Starostrva PoTłiatorvego w Bielsku-Białej. W_v-działu Ruchu Drogowego
nega§wnie
Komendy Miejskiej policji lv Bielsku-Białej, Urzędu Miasta Czechowice-Dzicdzice. Komisja
km/h"
zaopiniowała wprorvadzanie dodatko\Ą,ego oznakorvania zakazu ,,ograniczenia PrędkoŚci do 40

jako środkauspokojenia ruchu w obrębie przedmiotorvego skrzyzowania, Zwrócono się do
przedstawiciela WRD KMp rv Bielsku_Białej o dyslokacje patroli w celu eliniinacji niepoŻądanYch

zachorvań. poirlformowano zainteresowanych o możlirvościzgłaszania Ll\\'ag na Krajowej MaPie
Miasta
Zagrożeft, czego wcześniej nie odnotowano. Dodatkolvo zwrócono się do przedstawiciela Urzędu
zainstalolł'anie
o
Czechowice -Dziedzice o wystąpienie do Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
monitoringu na rondzie.
-W
załączenlu przekazuje się rlotatkę słuzbową zwlw spotkania zawierającąustalenia Komisji,
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NOTATKA SŁLTZBOWA
zwizji lokalnej w dniu 22 września2021 r.

rv ciągu drogi powiatowei nr 44535 ul. prusa rv czecholvicach-Dziedzicach.

Obecni nawvji u,edług załączonej listy obecności.

Na

spotkaniu

w dniu

22.09.202l

r. został przeanallzowany

wniosek

w

sprawie

mozliwości i zasadności wprowadzęnia ograniczenia prędkościw rejonie s|<rzyżowania typu
rondo w ciągu ul. Prusa i ul. Barlickiego w Czechorr,icach-Dziedzicach. Podczas wizji sprawdzono

istniejącą irrfrastrukturę drogorvą oraz warunki ruchowe. Wnioskujący poinformorvali

o

nie

przestrzeganiu obowiązujących ograniczeń prędkości oraz uzywaniu nowopowstałego skrzyzowania do
uprarł,iania rłyści górv.

Komisja negatywnie zaopiniorvała wprowadzanie dodatkowego oznakowania

zakazu

.,ograniczenia prędkości do 40 kmih" jako środka uspokojenia ruchu w obrębie przedmiotowego

skrzyzowania. Zwrócono się do przedsta,,viciela WRD KMP w Bielsku-Białej o dyslokacje patroli
w-

celu eliminacji niepożądanych zachowań. Poinformowano zainteresowanych o mozliwości

zgłaszanta uw,ag na Klajowej Mapie Zagrożeń, czego wcześniejnie odnotowano.

Komisja dodatkowo zaproponowała zwrocęnie się przedstawiciela Urzędu Miasta CzechowiceDziedzice do Strazy Miejskiej o zlokalizowanię rnonitoringu na rondzie.
Zawnioskowano również o przywrócenie w ciagu ul. Prusa koszy na śmieci.

Sporzadziła:

Agnieszka Kopiczko

