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Dot.: Przejścia dla pieszych na Gliwickiej w Przyszowicach (DK 44).

Wójt Gminy Gierałtowice, w związku ze złożoną w dniu 11 lutego 2021r.
interpelacją radnego Gminy Gierałtowice, w nawiązaniu do Waszego pisma znak O.KA.Z2.053.05.2020.ŁP z dnia 23 października 2020r. zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań
związanych ze zgłoszeniem zadania inwestycyjnego obejmującego kompleksowe
wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Brzeg w Przyszowicach
wraz z jego doświetleniem oraz niezbędnymi odcinkami chodników stanowiącymi dojście
do przejścia. W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego wzdłuż ulicy Brzeg w Przyszowicach. Ze względu na zbyt dużą odległość
od centrum Przyszowic dla ruchu pieszego, komunikacja odbywa się za pomocą
samochodów lub transportu zbiorowego. Z transportu zbiorowego (w tym przypadku z
przystanku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej w Przyszowicach – DK44) w głównej
mierze korzystają dzieci dojeżdżające do szkoły oraz seniorzy dla których dostęp do usług
społecznych zlokalizowany jest w centrum (przychodnia zdrowia, apteka, sklepy itp.). W
związku z powyższym mając na uwadze bezpieczeństwo coraz liczniejszej grupy osób
korzystającej z komunikacji uważam, że wykonanie przedmiotowego przejścia wraz z
infrastrukturą uzupełniającą jest zasadne.
Dodatkowo zwracam się z wnioskiem o przeanalizowanie zmiany lokalizacji znaków
D-42 i D-43 dotyczący wyznaczenia obszaru zabudowanego w obrębie tego skrzyżowania.
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Uważam, że zmiana lokalizacji tego znaku powodująca, że skrzyżowanie z ul. Brzeg
znalazło by się w obszarze zabudowanym poprzez ograniczenie prędkości do 50 km/h miało
by pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w tym obszarze.

Z-ca Wójta Gminy Gierałtowice
Roman Włodarz
(podpisano elektronicznie)

Do wiadomości:
1. Pan
Marek Błaszczyk – radny Gminy Gierałtowice
2. BRG w/m
3. IZP w/m
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