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Interpelacja
Zwracam się w imieniu mieszkańców ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych Gminy Raszyn i nie

tylko o rozwiązanieproblemunadmiemejprędkościjaką rozwijają kierowcy na td drodze.4awisko to
nasila się, a mieszkańcy nie czują się w związku z tym bezpieczni. Zwracam się z prośbą o pilną budowę

SystemuDyscyplinowaniaKierowców na ul. Starzyńskiegow DawidachBankowych(DP 2841W).
Ponadto dla bezpieczeństwa proszę o zamontowanie na pasach dla pieszych systemu ostrzegawczego tzw.

,,kocie oczy". Przejść na ulicy Starzyńskiego jest 6 szt., na ul. Warszawskie 4 szt. To naprawdę bardzo
poprawia widoczność i bezpieczeństwo osób korzystających z przejść, a nie jest drogą inwestycją.
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W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 sierpnia 2019 r. Pani Katarzyny Figiel

Radną Powiatu Pruszkowskiegoinformuję, że w trosce o bezpieczeństwow ruchu
drogowym, Powiat Pruszkowski podjął działania mające na celu uzupełnienie, wskazanych w

interpelacji przjść dla pieszych, o aktywne punktowe elementy odblaskowe od strony
najazdowel. Działania w tym zakresie są realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Jednocześnie Wjaśniam, że w budżecie Powiatu Pruszkowskiego na rok 2020 zostaną
zaplanowane środki na wybudowanie wnioskowanego Systemu Dyscyplinowania

Kierowców. Decyzja dotycząca liczby elementów systemu oraz ich lokalizacji zostanie
podjęta odpowiednio wcześnie, po wnikliwej analizie natężeniai warunków ruchu w tym
rejonie Gminy Raszyn.
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