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1. Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Krzysztopr ymuza
2. Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Stanisław Dymura
3.
Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
4. RadaPowiatu Pruszkowskiego

Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado,

W Gminie Raszyndniu dzisiejszymdoszło do zdarzenia drogowego, na skrzyżowaniu Pruszkowskiej
(droga powiatowa) oraz ulicy Godebskiego(droga gminna). W wyniku tego zdarzenia drogowego na
tym skrzyżowaniu, wypadkowi uległo dziecko.
To skrzyżowanie jest wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla pieszych,jak i dła zmotoryzowanych
Odnotowano już kilka wypadków, a kolizje zdarzają się bardzo często.
W imieniu mieszkańców Gminy Raszyn bardzo proszę o interwencję, weryfikację i analizę obecnego
oznakowania poziomego i pionowego, sprawdzenia przepustowości tego skrzyżowania oraz podjęcia
odpowiednich działań celem zminimalizowania nieszczęśliwychwypadków oraz kolizji drogowych na
tym skrzyżowaniu, a co najważniejsze poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji o istotnym znaczeniudla Gminy Raszyn

Katarzyna Klimaszewska
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W odpowiedzi na interpelac:jęPani Katarzyny Klimaszewskiej -- Radnej Powiatu
Pruszkowskiegoz dnia 7 czerwca 2019 r. informuję, że pracownicy Wydziału Inwestyc:ji
i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przeprowadzili wizję lokalną
na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej z ul. Godebskiego w Raszynie. Wykazała ona,
iż oznakowanie pionowo, w tym urządzenie bezpieczeństwaruchu drogowego U-1 8a ,,lustro",
ustawione jest zgodnie z obowiązującą organizacją mchu i przepisami Rozporządzenia
Ministra [nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwaruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. ru 220 poz. 2181 z późn. zm.).
Dodam, że oznakowanie poziome również jest prawidłowe i czytelne. Jedynie, w wyniku
ciągłego użytkowania jezdni, miejscami pojawiły się ślady jego wytarcia. W związku z tym
planowanejest odświeżenie oznakowania poziomego.

Ponadto informuję, że w budżecie Powiatu Pruszkowskiegona 2019 rok
nie zaplanowano środków na budowę sygnalizacji
ul. Pruszkowskiej z ul. Godebskiego w Raszynie.
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