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W odpowiedzi na petycję w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
zamontowanie progów zwalniających na ul. Ptasznik (44915) w Zasolu Bielańskim, po rozpoznaniu
sprawy uprzejmie informuję, Ż e progi są urządzeniami , które wywoł ują wiele kontrowersji zarówno
wŚród mieszkańców, jak i kierujących pojazdami. Montaż tego typu urządzeń powoduje wprawdzie
lokalne ograniczenie prędkoś cijednak wywoł uje również negatywne skutki, do których zalicza się:
- zwiększenie hał asu i drgań w okolicy- szczególnie uciąż liwe dla posesji znajdujących się w
bliskoś ci zamontowanego progu,
- zwiększoną emisję spalin w rejonie progu,

- zagroŻ enie dla rowerzystów, którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami
jednoś ladowymi,

-

koniecznoŚĆ zwalniania pojazdów uprzywilejowanych- pogotowia, straż y pozarnej, policji

podczas wykonywa nia interwencji,
- utrudnienia związane z prawidł owym odś nież aniemi odwodnieniem jezdni,
- częste rozjeż dż aniepoboczy i chodników przez kierowców omijających progi.

Z uwagi na powyż sze nie skł aniamy się do stosowania tego typu rozwiązań na drogach powiatowych.

Natomiast w celu ograniczenia prędkoś ci na ul. Ptasznik, na odcinku od granicy powiatu, do
istniejącego przepustu w okolicach budowanego cbecnie budynku, wprowadzony zostanie obszar
zabudowany, co oznacza ograniczenie prędkoś cido 50 km/ h od 600 do ż 200
,

Na pozostał ym odcinku, o dł ugoś ciokoł o 45O m, to jest do istniejącego w rejonie skrzyż owaniu znaku

informującego o początku obszaru zabudowanego, prędkoś ćz 90 km/ h ograniczona zostanie do 60
km/ h.
Wprowadzenie tych zmian będzie moż liwe po opracowaniu, zaopiniowaniu i zatwierdzeniu projektu
docelowej organizacji ruchu. Stosowny projekt przygotuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Na podstawie informacji przekazanej w petycji, wystąpiono takż e do Koł a Łowieckiego,,Ż bik"
w Dankowicach o wskazanie odcinka drogi, na którym umieś cićnaleź y znaki ostrzegawcze ,,zwierzęta
dzikie". Znaki te ujęte zostaną również w projekcie.
Niezależ nie od powyż szego polecił em, aby Zarząd Dróg Powiatowych dokonał przeglądu stanu
technicznego istniejących poboczy i w przypadku takiej koniecznoś ci, podjął niezbędne prace
napraWcze.
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