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Przewodniczqcy Rady Gminy Sierakowice

Miroslaw Kuczkowski

WNIOSEK

Wnioskujq o wykonanie oznakowanego przej5eia dla pieszych w miejscowo6ci Mrozy,

:: co w znaczqcy spos6b poprawiloby bezpiecze6stwo pieszych na tym odcinku.

Labuda Mariusz
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Sierakowice, dnia 22 paidziernika 2021r.

RS0.0003.3.2021

Pan

Andrzej Puzdrowski

Dyrektor Zarzqdu Dr6g Powiatowych

ul. Gdafrska 26

83-300 Kartuzy

W zaiqczeniu przesytam pismo radnego Gminy Sierakowice Pana Mariusza Labudy

w sprawie wykonania ioznakowania przejScia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1914G

w miejscowoSci Mrozy.

Z uwagi na wzmozony ruch na tym odcinku drogi, majqc na wzglqdzie bezpieczefistwo

mieszkaric6w, szczeg6lnie dzieci uczqszczajqcych do szk6t, wykonanie wskazanego przej5cia

jest jak najbardziej zasadne, tym bardziej, 2e we wsi Mrozy nie ma oznakowanego przej6cia

dla pieszych.

Do wiadomo6ci:

Pan Mariusz Labuda

Radny Gminy Sierakowice

fax 58 681 95 75

tel. 58 681 95 00

sierakowice@s iera kowice.p I

Z powa2aniem

www.sierakowice.pl



LARZAD DROG POWTATOWYCH
W KARTUZACH

83-3OO KARTUZY,
Telefony: centrala (58) 681-07-15

(s8) 681-07-16
fax (s8) 681-15-22

ul. Gdariska 26
e-mail: zdpk@zdpk.pl
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Zarzqd Dr6g Powiatowych w Kartuzach w odpowiedzi na pismo w sprawie poprawy
bezpieczeistwa na drodze powiatowej nr 1914G w miejscowoSci Mrozy informuje, 2e
wprowadzanie zmiany w organizacji ruchu, poprzez lokalizacjg nowego przejScia dla
pieszych wymaga spelnienia okreslonych warunk6w zawartych w zal4czniku nr 1 do
Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych
warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urz4dzet bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 22015r., poz. 1314 z
p62n. zm.), gdzie w punkcie 5.2.6.2 ,,Zasady lokalizowania przejfit dla pieszych", opisano
spos6b i miejsca lokalizacji przejSd dla pieszych. Wskazana we wniosku, lokalizacja
przej6cia dla pieszych na wysokoSci obiektu handlowego z lewej strony oraz poszerzonego
pobocza z prawel strony w Zaden spos6b nie spelnia wymog6w okreslonych w ww.
Rozporz4dzeniu.

W zwiqzku z powy Zszym wnio sek r ozpatrzono ne gatywnie.
JednoczeSnie prosimy o przyjgcie przeprosin, zatak dlugi brak odpowiedzi na Pana

wniosek, co spowodowane bylo m.in. bardzo du24 iloSci4 spraw w zakresie remont6w,
przebud6w oraz zmiarrw organizacji ruchu.

Zpowulaniem
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OtrzymujQ:
1. Adresat -
2. Na

Do wiadomoSci:

It. Cr-inu SierakowiceT-
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