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Na ostatniej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego w punkcie .interpelacje

i zapytania?Plgfl+Elii;'

podjęłam interpelację w czterech ważnychkwestiachdotyczącychRaszyna:
1) Ulica Złota w PodolszynieNowym, w Gminie Raszyn- mieszkańcyodczuwają uclążllwość
związanąz przejazdemprzez tą ulicę bardzo dużej ilości samochodówciężarowych,robiąc
wizję lokalną zauwazyłamzniszczenienakładki oraz poboczy w teJdrodze - moja interpelacja
do powiatu to kontrola stanu tej drogi, kontrola natężenia ruchu oraz zmianaorganizacji
ruchu i ograniczenie jazdy tą drogą dla samochodów ciężarowych

2) Ulica Długa,w Gminie Raszyn- na odcinku od figurki w Ładachdo pętli autobusowej w
Podolszynle- moja interpelacja do powiatu ta kontrola natężeniaruchu na ww odcinku,
zmiana organizacji ruchu poprzez ustawienie znaków drogowych ograniczających prędkość
oraz doświetlenie pasów dla pieszych na tym odcinku Cnp.światła dyscyplinujące kierowców

lub światełka na pasachdla pieszych,które po zmroku doświetlą te oznakowaniepoziome)
3) Droga Hrabska- moja Interpelacja dotyczy zapotrzebowania na remont i modernizacjęteJ
ulicy w ramach utrzymania dróg powiatowych, w poszczególnychgminach
4) Kładka dla pieszych przy Alei Krakowskiej -- moja Interpelacja dotyczy wizji lokalnej oraz
sprawdzenie przez odpowiednie służby nadzoru stanu technicznego tej kładkę,

zarezerwowaniew budżeciepowiatu środków na ewentualny remont, modernizacjęoraz
podniesienie poziomu estetycznego tej kładkę.Kładka znajduje slę nad główną ulicą Raszyna-

Aleją Krakowską.Ulica ta od pewnego czasujest pod nadzorem Powiatu Pruszkowskiego.
Jako ulica powiatowa. Kładkę znajduje się w miejscu strategicznym powiatu, a jej wygląd,

ilość zniszczeń,stan bezpieczeństwaoraz estetyka to podstawowe elementy, które nie są .na
odpowiednim poziomie", z uwagi na zużyciebieżącezużycie kładkęl jej amortyzację.
Bardzo proszę o pomoc w załatwieniu ww spraw, z uwagi na potrzeby Mieszkańców Gminy
Raszyn l Jednocześnie Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego.

Radna

Dowiadomości
1) Paweł Kostrzewski- Wydział Inwestycji, Starostwo Powiatu Pruszkowskiego
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Szanowny Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
w miegscz{

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację Pani Katarzyny Klimaszewskią
Radnej Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 kwietnia br.
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Pani

Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

W odpowiedzi na Pani interpelację uprzejmie informuję, że:
1. Na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
są przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego, zgodnie z art. 62
ust. l pkt l i 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409)..Jezdnia
drogi powiatową nr 2842W ul. Złota w Podolszynie Nowym, gm. Raszyn po

wykonaniu nakładki jest w dobrym stanie technicznym. Poboczelokalnie
zaniżone zostanie w najbliższym czasie uzupełnione tłucznieln i wyrównane.
Zwiększone natężenie ruchu w ostatnim czasie jest wynikiem rozwoju
gospodarczego rąonu w oparciu o zagospodarowanie przestrzenne gminy oraz
po wykonaniu nowej nawierzchni tą drogi po stronie powiatu piaseczyńskiego.
Wjazd samochodów ciężarowych zostanie ograniczony do niezbędnego
minimum, poprzez zmianę organizacji ruchu, lj. zastosowanieoznakowania
pionowego B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalną
masie całkowitą
przekraczającej 3,5t) z wyłączeniem pojazdów
z udokumentowanym dojazdem do posągi na terenie powiatu pruszkowskiego.
Jednocześnie zostanie usunięte oznakowanie pionowo D-4a (droga bez
przejazdu) na skrzyżowaniu z ul. Długą i Olszynową. Procedura zmiany
organizacji ruchu w tym zakresie zostałajuż wszczęta.

2. W celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych w pasie drogowym drogi
powiatową nr 3122W ul. Długa w Gminie Raszyn,cztery przejścia dla
pieszych na odcinku od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie
Nowym, zostaną dodatkowo oznakowane w punktowe elementy odblaskowe
do końca drugiego ]cwartałubieżącegoroku. Dodatkowo na odcinku tą drogi
zostanie wprowadzone ograniczenie prędkość do 40]cm/h. Procedura zmiany
organizacji ruchu w tym zakresie została już wszczęta.

3. Droga powiatowa nr 3120W ul. Droga Hrabska na terenie Gminy Raszyn
została objęta remontem cząstkowym zarówno jezdnia jak i pobocze. Remont

jezdni wykonywany jest na bieżąco w ramach potrzeb. Pobocze zostanie
uzupełnione tłuczniem do końca drugiego kwartału bieżącegoroku.
Jednocześnieinformuję, że dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi nr 3120W ul.
Drogi Hrabskid od ul. Jaworowskią do ul. Za Olszyną'' nie zapewniono
wystarczających środków w budżecie powiatu.
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Kładka dla pieszych zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatową nr
3145W Alfa Krakowska w Raszynie jest w dobrym stanie technicznym,
zgodnie z przeprowadzanąokresową kontrolą stanu technicznego(przegląd
z sierpnia 2018 r. wskazuje na stan zadawalający ocena 4/5). Jesienią 2018
r. oraz w marcu 2019 r. dokonano bierzącej naprawy i uzupełniono ubytki
wpodestach kładki. Estetyka kładki zostanie poprawiona po wszczęciu
procedury i wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu na wykonanie robót
związanych między innymi z malowaniem barier wiaduktów i mostów
zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych. Planowane
pomalowanie kładki planuje się na początek trzeciego kwartału bieżącego roku.
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