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Przewodniczącyzwracam się z prośbą o przekazanie mojej
nterp

poprawy

bezpieczeństwa

na

drodze

powiatowej
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Z poważaniem,
Paweł Siekierko
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Szanowny Pan Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

Interpelacja

Szanowny Panie Starosto, na początku kwietnia na ulicy Staszica w Pruszkowie miał

miejsce wypadek. Rozpędzony kierowca jadąc od ronda przy Zespole Szkół w kierunku
galerii, wjechał w witrynę pizzerii znajdującą się w budynku ID. Gdyby, zdarzenie to miało
miejsce teraz to mogło by dojść do tragedii bo w tym miejscu są teraz stoliki zewnętrzne
Niestety kierowcy traktują ten odcinek drogi Staszica (od ronda przy zespole szkół do ronda
przy galerii) jako tor wyścigowy. Stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo z uwagi na

licznie budującesię tam nowe bloki mieszkalne,
do których wprowadzająsię rodziny
z dziećmi.

Duża liczba poruszających się z nadmierną prędkością samochodów dodatkowo
znacznie utrudnia włączanie się do ruchu z okolicznych uliczek i posesji.

Proszę o rozważenie poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi powiatowej
np. poprzez sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych, postawienie ograniczenia prędkości.

Kolejną kwestią o której chciałem powiedzieć,jest sprawa skrzyżowańo ruchu
okrężnym znajdujących się przy galerii handlowej Nowa Stacja. Oba te ronda zostały tak
skonstruowane, że ,,zachęcają"co bardziej śpieszącychsię kierowców do jazdy na wprost oczywiście jest to niezgodnie z przepisami.

Z takiego ,,ułatwienia" niestety korzystają też autobusy. Powoduje to zagrożenie dla
kierowców poruszających się zgodnie z przepisami.

Proszę o rozważenie kwestii zagospodarowaniaterenu na rondach, poprzez
np. zasadzenieroślin lub podniesienie ich profilu - co rozwiąże powyższąsprawę
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 czerwca 2019 r. Pana Pawła Siekierko
Radnego Powiatu Pruszkowskiego informuję, że ul. Staszica w Pruszkowie jest objęta
ograniczeniem

prędkości

do 50 km/h

wynikającym

z jej

usytuowania

w obszarze

zabudowanym. Urządzenie drogi w sposób, w którym chodniki w większości przebiegu nie
przylegają bezpośrednio do jezdni -- są oddzielone pasem zieleni, zatokami parkingov\tymi,
a na wysokości Urzędu Skarbowego urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego U-12c,

nie generujepotrzeby zmiany organizacji ruchu poprzez dodatkowe ograniczenieprędkości

znakamiB-33. Jednocześnie
infomiuję, że środki zabezpieczone
w budżeciena budowę
Systemu Dyscyplinowania Kierowców na ten rok zostałyjuż rozdysponowane.

W odniesieniudo rond w ciągu drogi powiatowej nr 3 143W informuję, że zostały one
celowo zaprojektowane i wykonane w technologii najazdową. Jest to uwarunkowane

geometrią drogi oraz wymogami dla dróg powiatowych związanymi z przeznaczeniemtych
dróg, w tym zapewnienia prząezdności zwłaszcza wozów bojowych straży pożamel,
autobusów oraz pojazdów ciężarowych.
Jednocześnie informuję, że zwróciłem się z prośbą do Komendanta Powiatowego
Policji w Pruszkowie o podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowych zachowań
kierowców w tym obszarze.
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