Pytanie:
Dzień dobry,
Zwracam się z prośbą o informację/podjęcie działań ws. ruchu pojazdów po ulicy Objazdowej w
Słonem.
W związku z tym, że nie ma na niej chodnika, piesi idący ta ulicą, muszą przemieszczać się po
jezdni - dotyczy to również dzieci które uczęszczają do tutejszej szkoły podstawowej a także
korzystające z placu zabaw zlokalizowanego na rogu ulicy Słonecznej z Objazdową. Co prawda,
przy wjeździe w ulicę Objazdową jest znak "Strefa zamieszkania", gdzie obowiązuje kierowców
prędkość nie wyższa niż 20km/h ale żaden kierowca nie porusza się po niej z taką prędkością...
Stwarza to realne i wysokie zagrożenie dla pieszych, w szczególności dzieci. Miejscem
szczególnie niebezpiecznym jest łuk przy skrzyżowaniu ulicy Objazdowej z ulicą Ułańską gdzie w
przypadku mijania się dwóch pojazdów, piesi są szczególnie narażeni na potrącenie. Zwracam
uwagę, że tą ulicą często poruszają się różne pojazdy - oprócz aut osobowych, autobusy, ciężkie
pojazdy ciężarowe czy maszyny rolnicze.
Czy jest możliwość, aby ulicę Objazdową przekształcić w drogę jednokierunkową dla pojazdów
mechanicznych z wydzieleniem pasa przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów? Proszę o
zainteresowanie się tym problemem zanim dojdzie do tragedii...
Z poważaniem
Jarosław Prządka

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie, przesyłam treści pisma skierowanego do mieszkańców ul. Objazdowej,
dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Objazdowej.
Jednocześnie informuję, że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Objazdowej z
wydzieleniem pasa dla ruchu pieszych jest możliwe. Jednakże taka zmiana spowoduje wzmożony
ruch na ul. Słonecznej, co z kolei pogorszy bezpieczeństwo ruchu drogowego na tej ulicy.
Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego ulicy Słonecznej oraz wspomnianego odcinka ulicy
Objazdowej – na łuku, nie ma możliwości wydzielenia w tych miejscach osobnego ciągu pieszego.
Informuję, że w tym przypadku wniosek o dokonanie zmiany organizacji ruchu ul. Objazdowej
powinien być poparty opinią Rady Sołeckiej wsi Słone.
Pozdrawiam serdecznie
Izabela Mazurkiewicz
Wójt Gminy Świdnica
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W odpowiedzi na Państwa pismo dot. zmiany organizacji ruchu na ulicy Objazdowej w
Słonem uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu obowiązującej organizacji ruchu brak jest
uzasadnienia do jej zmiany.
Wprowadzona w roku 2013 zmiana stałej organizacji ruchu w związku z realizowaną
inwestycją pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w m. Słone”
zakładała m.in. wprowadzenie „strefy zamieszkania” na ulicach będących zakresem inwestycji,
tj. na ul. Słonecznej, Objazdowej. Organizacja ruchu była opracowana łącznie z projektem
budowlanym całej inwestycji, a jej zakres wynika bezpośrednio z zastosowanych rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych dokumentacji technicznej.
Jak domnieniam, cytowany w Państwa piśmie „obecny znak” jest znakiem D-40 / D41 oznaczającym strefę zamieszkania (początek / koniec strefy). Strefa zamieszkania to taka
strefa, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego (pierwszeństwo pieszych
przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20km/h, parkowanie tylko w miejscach
wyznaczonych). Z powodu braku odrębnych ciągów pieszych tych ulic, strefę zamieszkania
wprowadzono przede wszystkim z uwagi na wymuszony ruch pieszych po jezdni.
Likwidacja strefy zamieszkania i zastąpienie jej np. strefą ograniczonej prędkości (znaki
B-43 / B-44) lub innymi elementami uspokojenia ruchu drogowego, nie zabezpieczy całkowicie
bezpieczeństwo pieszych i w konsekwencji będzie rozwiązaniem gorszym od obecnego.
Cytowana w piśmie niezgoda pomiędzy mieszkańcami ulicy Objazdowej nie może być
przyczyną do zastosowania zmiany stałej organizacji ruchu, w wyniku której zostaną
pogorszone warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z relacji pani Sołtys wynika, że zakaz parkowania przed posesjami w strefie
zamieszkania jest przyczyną niezgód i kłótni mieszkańców ulicy Objazdowej. Pragnę jedynie
przypomnieć, że taki sam zakaz obowiązuje na ulicy Słonecznej oraz innych ulicach na terenie
naszej gminy, a ich mieszkańcy nie mają problemów z parkowaniem na terenie własnych
nieruchomości.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z całością sprawy, nie widzę podstaw do
wnioskowanej zmiany obowiązującej organizacji ruchu.

