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INTERPELACJA

y Panie Starosto, Szanowny Zarządzie, Szanowny Panie Przewodniczqcy,
Proszę o wsparcie w kwestii trzech ważnych dla Mieszkańców Gminy Raszynspraw

Czyjest możliwość wykonania pasów dla pieszych w ulicy Warszawskiej, na odcinku numerów
domostw 65- 75 (przy przystanku autobusowym Objazdowa w stronę Dawid). Mieszkańcy
mają duży problem, ponieważ samochody na tym odcinku dość, a przejście na drugą stronę
jezdni na tym odcinkujest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że kolejny pasy dla pieszych
znajduja się dość daleko. Dzieci, osoby starsze oraz niepełnosprawne mają problem z

przejściemz jednej strony ulicy na drugą.
żJ Czyjest możliwość postawienia lustra drogowego w ulicy Droga Hrabska, przy ulicy Za
Olszynq. Mieszkańcy wyjeżdzajqcy samochodami z ulicy Za Olszynq majq wielki problem z
włączeniem się do ruchu, ponieważ z jednej strony widoczność ogranicza zabudowana
posesji, a z drugiej strony specyfika ulicy Droga Hrabska - zakręt. Lustro drogowe
zamontowane w ulicy Droga Hrabska i naprzeciw ulicy Za Olszynq bardzo by pomogło w
ograniczonej dziś widoczności wszystkim zmotoryzowanym Mieszkańcom Gminy.
Czyjest możliwość zapoznania się z projektem ,,Ronda w Ładach", który został wykonany dla
Powiatu, a dotyczy Gminy Raszyni l\mieszkańcówGminy Raszyn.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie ww spraw.
W imieniu własnym oraz Mieszkańców Gminy Raszynbardzo dziękuję.
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przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawskie
w midscowości Jaworowa gm. Raszyn zostanie wyznaczone na wysokości posegi
oznaczonej nr 75 w ul. Warszawskiej. Wiąże się to ze zmianą w projekcie stałej
organizacji ruchu. Proceduratej zmiany zostałajuż rozpoczęta.
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montaż

3.

Hrabska (DP 3120W) wiąże się ze zmianą w projekcie stałej organizacji ruchu. Procedura
tej zmiany została rozpoczęta.
projekt ,,Ronda w Ładach" w ramach zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi

urządzenia

poprawiającego

bezpieczeństwo

ruchu

drogowego

-- lustra

drogowego U-18a u zbiegu ul. Za Olszyną (DG151W) z drogą powiatową ul. Droga

nr 3122W i 3120W oraz przebudowadrogi nr 3120W odcinek od ul. Za Olszyną
do ul. Długiej w Ładach"jest dostępnyw Wydziale Inwestycji i Ochrony Srodowiska.
Zapraszam do kontaktu z p. Marzeną Tarasiuk pracownikiem Wydziału, który prowadzi
sprawę po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu (pok. 205, tel. 0227381537).

