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Pani
M ał g o rzata Kwi atkow ska

ul. Ligocka 93
43-578 Ligota

dot: bezpieczeństwa pieszych na ul. Ligockiejw Ligocie w ciągu drogipowiatowej 44285 Ligota

- Czechowice

- Dziedzice

W odpowiedzi na petycję mieszkańców Ligoty z dnia ] .7 marca br. - wpł ynęł aw dniu
5 kwietnia br. - w sprawie jak w nagł ówku, uprzejmie informuję:
Zdarzenie drogowe, do którego doszł o w ubiegł ym miesiącu należ y traktować w kategorii
nieszczęś liwego, tragicznego w skutkach wypadku drogowego tym bardziej, ze wedł ug
doniesień prasowych i policji piesza poruszał a się prawidł owo, a do wypadku doszł o zprzyczyn
leż ących po stronie kierującego pojazdem. Rozumiem jednak, ż e powyż sze spowodował o
odczucie zagrozenia w lokalnym społ eczeństwie, szczególnie w odniesieniu do dzieci idących
do szkoł y. Proszę jednak mieć na względzie, ż e Zarząd Powiatu zarządza siecią drogową o
dł ugoś ci308 km i na wielu odcinkach przebiegających przez wsie powiatu bielskiego nie ma
chodników, a zarówno jezdnie jak i pobocza są nienormatywne. Z roku na rok dokł adamy
wszelkich starań, aby ten stan rzeczy poprawić . Przypomnę tylko, ż e w 201,ż roku

przeprowadzono przebudowę ul. Czechowickiej wraz z budową chodnika, wzdł uż której
występuje ś cisł azabudowa mieszkaniowa, a w związku z tym większe niż na pozostał ym
odcinku natęż enie ruchu pieszego. Natomiast na ul. Ligockiej wykonano w latach ubiegł ych
przebudowę w zakresie nawierzchni, ze względu na bardzo zł y stan techniczny. Wybudowano
takze zatokę autobusową z odcinkowym chodnikiem przy skrzyż owaniu tej ulicy z ul. Bory, a
na realizację w roku bież ącym oczekuje projekt budowy zatoki wrazz fragmentem chodnika
przy skrzyż owaniu z ul. Ochodzką.

wstępnie uzyskanych informacji wynika, ż e Gmina Czechowice - Dziedzice planuje w
roku bież ącym sfinansowanie opracowania projektu technicznego budowy chodnika na
odcinku ul. Ligockiej - od skrzyż owania z ul. Ochodzką do ul, Rakowej. Budowy chodników
Z

przy drogach powiatowych wykonywane są bowiem gł ównie ze ś rodków gmin, którym ustawa

samorządzie gminnym umozliwia dział anie w tym zakresie, jako dział anie w ramach
bezpieczeństwa na rzecz swoich mieszkańców. lnwestycje te realizowane są na zasadzie
stosownych porozumień lub umów pomiędzy Gminą a Powiatem. Zarówno proces

o

przygotowania dokumentacji , jak również koniecznoś ć zaplanowania ś rodków na budowę
wymaga czasu , dlatego podejmiemy dział anie doraź ne, polegające na uzupeł nieniu
oznakowania na ul. Ligockiej w postaci znaku A-30 z tabliczką,,PlESl",

lnformuję takż e, ż e na podstawie ustawy Prawo energetyczne art.] .8 ust.1. (t.j.
Dz.U.2017, poz.ż } O), do zadań wł asnych gminy należ y planowanie i finansowanie oś wietlenia

dróg lezących na terenie gminy, za wyjątkiem dróg ekspresowych

i

autostrad. Przez

finansowanie należ y rozumieć koszty energii elektrycznej pobranej przez punkty ś wietlneoraz
koszty ich budowy i utrzymania.
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