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Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
UL. Regera 81
43-382 Bielsko

- Biała

Petycja
W imieniu mieszkańców Roztropic gminy Jasienica, apetuje do wtadz powiatu o uwzględnienie w

planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie pobocza dta pieszych prTy dlodae
powiatowei nr, 44205 (ulica Rudzicka)

Roztropice są dynamicznie rozwijającą się miejscowoŚcią. 7 każdYm rokiem Wzrasta ticzba naszych
mieszkańców, jak i również okolicznych miejscowoŚci. Fakt ten powoduje nieustanne nasilanie się
ruchu samochodowego na wszystkich drogach dojazdowych do naszej miejscowości, wspomniana
droga jest też skrótem tączącym drogi 51 Cieszyn Bietsko- Biata, oraz do Skoczowa przez PierŚciec.
Ruch samochodów w ostatnich tatach zwiększyt 5ię kitkukrotnie. codziennie podążają też piesi:
dzieci, które idą do okoticznych szkoł, osoby doroste i w podesztym wieku, często niepetnosprawni
poruszające się do sktepów, ośrodka zdrowia w Rudzicy, a także na przystanki autobusowe, Osoby
uprawniające biegi lekkoattetyczne oraz amatorzy nordic walking korżystają z drogi również o
zmroku w warunkach mocno ograniczonej widocznoŚci.

iest też szczególnie niebezpieczna ze względu na ostre zakręty , duł kąt nachylenia,
ogriniczoną widocznośći szerokość- biorąc pod uwagę wzmożony ruch samochodów ciężarowych.
Pojazdy mają probtemy W trakcie mijania. Zwłaszcza z udzialem pieszych, manewr ten jest bardzo
Droga

ta

niebezpieczny, wymaga catkowitego zatrzymania pojazdu.

W okresie jesienno ńmowym śtiskanawierzchnia drogi stwarza podwójne zagrożenia dla
użytkowników, w szcząólności pieszych, co skutkowalo w przeszłościwypadkami, również
śmieńelnymi.

W chwit obecnej całkowity brak pobocza po obu stronach jezdni powoduie bezpośrednie
zagrożenie {cia i zdrowia dzieci. które podążają do szkoły podstawowej i gimnazjum w Rudzicy i
Wieszczętach. Kierując się troską o bezpieczeństwo najmłodszych oraz nas samych, prosimy
wszystkich Państwa, adresatów niniejszei petycji, o podjęcie działań zmierzająrych do wykonania
pobocza, co stanowlłoby minimum zachowania warunków bezpieczeństwa.
Nie czekajmy na rrieszczęŚcie, które może tutaj zdarzyĆ się w każdej chwiti!

Prosimy o pozytywne i odpowiedzialne ustosunkowanie się do naszej prośby.

