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Rada Dzielnicy Brzezinka

ulica Zamojska 8
44-164 Gliwice

Dotyczy: Petycji mieszkańców dzielnicy Brzezinka w sprawie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Odpowiadając na petycję mieszkańców dzielnicy Brzezinka w Gliwicach
zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Gliwice w dniu 18 09.2019 r., informuje:

Ad.1 (Spowomienie ruchu drogowego w ciągu ulicy Kozielskiej od ronda
Brzezinka do skrzyżowania z ulicą Droga do Rzeczyc np.: poprzez zastosowanie
rozwiązań podobnych, jak na ulicy Daszyńskiego w dzielnicy Ostropa)

Zostanie wprowadzone Stosowane Oznakowanie drogowe w ciągu ulicy Kozielskiej,
które ograniczy ruch pojazdów ciężai'cw'.'yc'ii na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Wyczółkowskiego do skizyzowania z ulicą Droga do F'.eczyc. Jego wprowadzenie
pciclyktowane jest m.in. tym, iż dojazd do Specjalnej Katciwickiej Strefy Fkonomicznej
polozonej na terenie miasta Gliwice możliwy jest takze rn.in. poprzez alternatywna droge
krajową nr 88. Natomiast, przytoczone ograniczenie prędkości pojazdów w ciągii ulicy
Daszyńskiego, poclyktowane jest tym, iz ulica ta stanowi na terenie miasta Gliwice droge
wojewódzka łączącą miasto Gliwice z miastem Kędzierzyn Koźle. występujący w jej ciągu
ruch pojazdów ciężarowych gerierowany jest z uwagi na zlokalizowane na terenie miasta
Kędzierzyn Koźle m.in. zakłady azotowe, a takze 2 uwagi na połączenie ulicy Daszyńskiego
2 autostradą A-4 poprzez węzeł ,.Ostropa". Zatem ulica Daszyńskiego posiada inny
charakter niz ulica Kozielska. Wobec powyższego, nie przewiduje się wprowadzenia
wnioskowanego oznakowania drogowego w ciągu ulicy Kozielskiej w Gliwicach.

Ad.2 (Spowo|nienie ruchu drogowego w ciągu ulicy Lubelskiej
i Radomskiej - poprzez montaż progów zwalniających)

W ciągu ulicy Radomskie] poprzez występujący znak drogowy typu D-do „strefa
zarriieszkania" obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego min.:

a) pierwszeństwo pieszych przed pojazdami,
oj ograniczenie prędkości do 20 krnƒn.
Mając na uwadze Dori-'y2$2'E.', nie prziiawiiiitijč' Się typrciiyadzienia progów

zwalniających w ciągu ww. ulicy. Natomiast wprowadzenie ograiiiczeriia prędkości ruchu
pojazdów poprzez znaki drogowe typu B-33 byłoby wprowadzeniem ograniczenia, które juz
obowiązuje poprzez znak drogowy typu D-40 „strefa zamieszkania”.

Odnosząc się do ulicy Lubelskiej informuję, iż w okresie letnim biezącego roku
kalendarzowego w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego zostalo
wprowadzone dodatkowe oznakowanie drogowe. Natomiast kwestia wprowadzenia
dodatkowych rozwiązań w ciągu ulicy Lubelskiej spowalniających ruch drogowy jest
analizowane w związkti ze złożoną w tym temacie petycją mieszkańców z dnia 18.10.2019
r., zarejestrowaiią pod numerem 2Dt'1.053.3.2019. Zatem w odpowiedzi
na ww. petycję zostanie przekazane stanowisko dotyczące wprowadzenia dodatkowych
rozwiązań spowalniających ruch drogo»-.'y w ciągu ulicy Lubelskiej.

Ad. 3 (Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Chelmsliiej
z ulicą Zakopiańska)

5|-crzyzowanie ulicy Chelmskiei z uiirşą Zakopiańska jest skrzyzowaniem
rownoi-zędnym. Tak oznakowane skrzyzowaiiie sprawia, iz kierujący pojazdem
zobowiązany jest przestrzegać art. 25 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi:
„Kierujący pojazdem, zołrzając się do skrzyżowania, jest zooowiązanym zachować
szczególną ostrożność i' ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjezdzającemu z prawe;
strony, a jezeli' skręca w lewo - także jadąceriiu 2 kierunku przeciwnego na wprost iuo
skręcającego w prawo". Nalezy także naclmienić, iz przy ww. skrzyżowaniu wprowadzone
jest oznakowanie poziome typu P-14 „Linia wariinkowego zatnymania" które dodatkowo
ma na celu uświadomienie kieriijącemii pojazdem o ww. obowiązujących zasadach ruchu
drogowego. Calościowe oznakowanie przedmiotowego skrzyżowania ma na celu
uspokojenie ruchu drogowego.
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Ad. 4 (wybudowanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Plockiej)
W roku 2'Li2ü '.-.' rar¬.'iach ofeząceço utr:y'i¬.¬ariia riawierzizl-ii'ii jezdni i chc-onikoii.,

Zarrad Dróg l-liejslficli w i_`~3li'.'.'iCEiCl"i i^.'ş'DuÜi.ij'E Ciąg ci"-ESZY W Ciągti PloCi<ie_i Jeijlci
wş-'budowanie ma na celu poprawę Ł›ezpieczensti.~ia ruchu piesziicn, w szczegoliiosci dzieci.

Ad. 5 (Wykonanie przejścia dla pieszych poprzez ulicę Kozielską
na wysokości skrzyżowania z ulicą Kielecka)

ZDl"i ii; Gliwicacli rozwaz',f wprowadzenie r.'i'iioskciwanegci przejścia dla pieszych.
Nalezy nadrriieiiic, iz jegci wyziiaczeriie vi- niewłaściwej lokalizacji tzn w rniejscii, ~.-.i lrtižiryrii
nie jest zapewiiiona odpowiediiia i-i'ir.lc'cznosc dla obustronriej relacji pieszrkieriijecv
Liojazdeni [a taka c=l_iec.'iie vryslęøuje na przeílrnicitiżiwyrii odcinkii ulicy lcozielskiej, kti.Íi'a
spowodowania jest wvstepującyrn szpalererii drzew po otu stronach tilicy) ir'ii.¬i.'-_"e
spowodować orl›.-.'rol.ny co zamierzorego celu skutek., a mianowicie zdarzenia 1' iii'l:'iaierri
pieszych, co nie jest pcizaclane. Wobec powyzszego, i'i'prowa':Jzeiiie wiiioskoi'iaiiei_;¬..i
przejścia dla pieszych byc riioze będzie 'wymagało nie tylko ingerencji w istiiiejący
clrzewostan przy iilicy Kozielskiej ale takze budowy nowego ciągu pieszego oraz
ewentualnej zmiany lokalizacji istniejących przystanków' komunikacji miejskiej.

Resiirnując: :ostanie przeanalizowania mozliwosc zmiany zagospodarowania
odcinka ulicy' licizielskiel, w taki sposób, ktc`ii¬,i uwzglęcrii wprowadzenie 'iii' przyszłości
bezpiecznego przejścia dla pieszych '.'.' rejonie istniejących przyfstanl-.ćziw przy ulicş'
Kieleckie]

Ad. 6 (Remont i modernizacja zatoczki autobusowej przy ulicy
Kozielskiej)

l-.lo dzien dzisiejszy riai-'ierzchnia zatoki autc-busowej nie posiada iiszkodzen
rnogącvcli stwarzać zagrożenie w ruchu ciojazdóiv komunikacji autobusowej' oraz piesze]
Wobec czego, naprawa nie jest konieczna.

Ad. 7 (Utwardzenie i wykonanie docelowo nawierzchni i oświetlenia ulic:
Wadowiclriej, Lwowsl-riej, Sti-yjskiej, Stanislawowsl-iiej, I-Ialickiej, Tarnopolskiejj

Docelowe urzqdzeiiie Liasuw cliragciivvcli (jezdiiiei lip. dsfeltobetoriciwtij ulic:
wadowickiej, Lwowskiej, Stivjskiej. Stanislawoiirskiej, Halickiej, Tarnopolskiej może zostac
przewowadzorie iiiwłaclnie bo zaçlosboclíirowānlu całości obszarow i.'¬.' ciągu t~,'cl'i ulic,
przewidzianych pod zahudrwię rnieszkanlow:-ą. Do tego rzrisii nawierzchnie 'ne-'la'_
sukcesywnie utrzyniywane w in'arę rriozliwizisci finansowych miasta, iiiylącznie poprzez
iizupelriianie ubvtkćiw destrukteiri asfaltooetonowvrri, zal:iii'.'!o'i~.'iii¬.'Ł=in~,'rri przy sprzvjającvcli
wziriinkach atmosferycznych, co zapewni skuteczniejszą czasowo naprawę. Należy
wspomnieć, iż powstawanie iibvtkow vi' istniejącej nfrastruktuiee drorgciwej
'iv clągach ww. ulir: spi;-v'ioc|ovi'aiie jest poprzez i.¬.'¬.,'5Łępi_ijąr_ş' w orriawianş' rejonie ruch
pojazdów ciężarowych, który generowany jest w związku 2 rozbuclową oowşizszych
lerenow.

Ponadto, infoririuję, iz na podstawie wczesniejszych ii'.›i'iiosl‹.iźii.'..' iiiies:»:karicc`i'.ii
i RD Brzezinka dotyczących inwestycji budowy oswietlenie ne ul Wacfowickiej, Lwowskiej,
Strvjskiej, Staiiisła'.'i.i0wsl<ie] oraz Tarnopolskiej, które wplywałv do Wiiiozialti Przedsiew;-:ięć
Gospodarczych i Usług koniunalnych UM Gliwice, zostala sporządzona lista iriiiiestycji
oczekujących na realizację w latach nastepnych. Taki tryb postępowania wşirniisza liczba
~.'.iniosl'.ćiw dotyczących budowli' ośi'i'ietieriia i'.' naszym iiiieście oraz ilośc Środków jakimi
clysponujeniy na ten cel. Dc't'y‹:I'iczas nie wpłynęły wnioski ni budowe oświetleriia
na ul Halickiej. Budowa oświetlenia na tej ulicy zostaje oopisana do i.'.i~.ii-'_ listy.
lconocześiiic' nalezi, naijnwienić, iz projel-'t oświetlenia powinien nai'.'iąz'ywac do urządzoncj
drogi wraz z ctiodnikanii i odvi'oonieniern, dlateoc. realizacja iriwestvcji osi-iietlenioimfch
na ww ulicach powinna być kornplel<sci'i'.i'ci rcizpatrywana, tzn. skoord~,'nowan.=i
z ewentualnym remontem pasa ':irogowe';'o czy budową kanalizacji deszczowe_i tak, aby
przebieg nasa drogowego 0dpo'.'.iia‹:li¿il obowiązującym werunko-'n technicznym. Corocznie
zarezerwowane są kwotş' na wykonanie projektów oświetlenia i ;ego buciowę ciążą: oo
zaspc*-lrojenia potrzeb mioszlfaricc-w Naszego Miasta 'i'¬.' tym zakresie. Ze środkoiii, jakimi
cl','sponujemi,‹ na ten cel, staramy się zrealizowac' jak iizijwiększą ilość iriiwestiicji
oświetieniowiicii. liiiestetif, lista zadan ciczekujących na realizację stale sie powiększa.
poniewaz rocznie do Wyozialu ii'.'pł','wa kilkanascie takich iiiiiioskow. W zwiazku
z powyzszym, W chwili obecnej miasto Gliwice nie jest i'.' stanie podać konkretnego
terminu realizacji tego zriclana.



Ad. 8 (übsadzenie żywoplotem/tujami prawej strony ulicy Kozlelskiej
wzdłuż chodnika - od ulicy Sopockiej do zatoczki autobusowej)

f_.li'Llr'ií2›"=.L-“af sie -_'iii c'|.isai'Jzer'i:a .2¬,"i~'-'i'_.=pli.'żiler.f'i =iitlt1ir'il›'i=i ulicy I'<.i.-irielskiej iriřc'-i'ri'iiijr;,
iz Zarząd Dróg l-lie]skic'¬‹ w Gliwicach przepiowadzil prace pcilegajme na dokona-niti
iiasaclzeiiia przy ulicy lfcizielskiej '.¬›'¿Clłu2 chodnka -_id cl Sopocl›..iej do zato-:zki
autobiusoi:-'ej pomiędzy ul Zamojska a lyaibrzyską. Pos„=idzr.'-riy zostal liqustr pospolity
'w formie zyw0pl0t',i

Ad. 9 (lainstalowanie monitoringu na placu zabaw przy ulicy Łódzkiej)
l'liejsl<i Zarząd Usliig Komunalnych nie instaluje inonitoriiigu na zarząclzariycli

placach zabaw, skwerach i zielencach Koszty instalacji i ciezącego utrzymania systemu
są wysokie, dlatego tylko w uzasadnionych przypadkach rozwazana Jest opcja instalacji
monitoringu. l-la skwerze przy ul. Łoozkiej Miejski zarząd Usług Koinurialnych nie
zaobserwował aktów wandalizmu. wobec powyższego prewencyjny montaz rnoriitoringu
na wskazanyrn lerenie jest rilezasadny. Ponadto informuję, iż sprawami rrionitorlngu
zajmuje sie Centrum Ratownictwa Gliwice. W przypadku zaklocania porzadku i spokoju
mieszkańców wskazane jest pnwiadomleriic- odpowiednich służb, Straży' |"iiej5kiej lub
Policji.

Ad. 10 (Wykonanie wyl-toszeń skarp potoku Kozlćiiwka oraz oczyszczenie
koryta tego potoku)

Administratorem przedmiotowego cieku jest Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach. W związku 2 powyższym, Wydzial Przedsięwzięič
Gospodarczych i Usług Kornufialnych Urzędu Miasta Gliwice wystąpił 27' sierpnia br.
2 pismem do wod Polskich 2 prośbą o udzielenie informacji w zakresie planowanych prac
koriserwacyjnycli na potoku Kozlćiwka, na oclciriku zlokalizowanym na terenie miasta
Gliwice. Poprosiliśmy rownież o podanie tern-iincäw przeprowadzenia prac konser'wacyjnycI'i
i czy zostaly one ujęte w ich harrrionograniie finansowym na 2020 rok. Jezeli ww. Wydzial
otrzyma odpowiedż od wod Polskich, przekazemy informacje w tej sprawie osobną
korespondencja.

Ad. 11 (Podwyższenie krawężnikow wzdluż ulicy Bydgoskiej).
Przeanalizowana zostanie wspólnie z przedstawicielami Zarzaclu Dróg Miejskich w

Gliwicach i pracownikami Wydziału Przeclsięwzięć Gospodarczych i Uslug Komunalnych UM
w Gliwicach możliwośc zabudowy dodatkowego odwodnienia (wprost) lub podniesienie
krawęzników w rejonie posesji nr 4 przy ulicy Bydgoskiej.

Ad. 12 (Naprawa i uzupełnienie oświetlenia przy ulicy Walbrzyskiej)
W temacie naprawy i uzupełnienia oświetlenia na ul. Walbrzyskiej inl'orr'i¬.uje,

ze infrastruktura o~ś-wietleniowa na tej ulicy stanowi własność firmy Tauron Dystrybucja
Serwis S.A. W ramach umowy na bieżące utrzymanie oświetlenia Wydzial Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usluçi Komunalnych Urzędu Miasta Gliwice zlecil przegląd stanu
technicznego oświetlenia i uzupelnienie ewentualnych brakow. Monterzy zgłosili,
iz istniejące oprawy świecą ale brak di.~iif:icli słupów oświetleniowych. W związku
z powyższym, ww. Wydzial UM wystąpił 7 pażdziernika br. z pismem do firmy Tauron
Dystrybucja Serwis SA. z siedzibą w Katowicach pytając kiedy słupy zostaną odbudowane.
Po otrzymaniu odpowiedzi od firmy Tauron. przekażemy osobną korespondencja
informacje w tej sprawie Ponadto, na podstawie wcześniejszych wnioskćiiw mieszkańców w
2017r. wpisano na listę zadari oczekujących na realizację w latach następnych inwestycję
budowy nowego energooszczędnego oświetlenia na ul. Wałbrzyskiej. Taki tryb
postępowania wymusza liczba wniosków dotyczących budowy oświetlenia w naszym
mieście oraz ilość środków, jakimi miasto dysponuje na ten cel. Lista zadań oczekujących
na realizację stale się powiększa i w związku z tym, w chwili obecnej' nie można podac
konkretnego terminu realizacji tego zadania.

Z poważaniem

p o. Pia ',r_i .i i Ziiezsla

JEil"=ii-. .los l".E-iii

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy ci petycjach sposób załatwienia petycji nie moze być
przedmroteni skargi.
Kopia:
- BPM
- ZDM aa.
Załącznik:
Informacja szczegółowa o ochronie danych cisübowyth


