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Starosta Bielski 
ul. Piastowska 40 
43-300 Bielsko-Biała 

c: Informuję, że dnia 28 lutego 2019 r. do Burmistrza Czechowic-Dziedzic wpłynęła petycja 

mieszkańców Osiedla „Czechowice Górne" - uż\tkowników dróg powiatowych w sprawie \\y miany 

nawierzchni dróg powiatowych oraz budowy chodników na odcinkach: 

- ul. Kopernika od DK-1 do pętli autobusowej P K M , 

- ul. Mazańcowicka od ul. Akacjowej do D K - 1 . 

Drogi ul. Kopernika i ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach ze względu na funkcję 

w sieci drogowej należą do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) zarządcą v\y'żej 

wymienionych dróg jest zarząd powiatu. 

W związku z powyższym sprawa będąca przedmiotem petycji nie należ> do właściwości 

Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Zgodnie z art. 6 ust.ł ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pet>'cjach 

(tj. Dz. U. 2018 poz. 870) „adresat pet\'cji, któiy jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła 

ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego 

do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym również podmiot wnoszący petycję". 

Mając na uwadze powyższe, przekazuję przedmiotową pet>cję do rozpatrzenia zgodnie 

z właściwością oraz zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie załatwienia sprawy. 

Załączniki: 
- petycja mieszkańców Osiedla „Czechowice Górne' 

Do wiadomości : 
- Wnioskodawca 
- Pan Stanisław Marszałek Przewodniczący Zarządu Osiedla „Czechowice Górne" 
- Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała 

Otrzymują: 
- Adresat 
- a/a 

achut 

tel. +48 32 214 71 32, fax +48 32 214 71 52, e-mail: burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl 
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Mieszkańcy Osiedla Czechowice- Górne 
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43-502 Czechowice- Dziedzice 

BURMISTRZ CZECHOWIC- DZ 
PL. JANA PAWŁA I I ł 
CZECHOWICE- DZIEDZICE 

P E T Y C J A MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CZECHOWICE- GÓRNE 
UŻYTKOWNIKÓW DRÓG POWIATOWYCH 

W sprawie wymiany nawierzcłmi dróg powiatowych oraz budowy chodruków na odcinkach: 
- uł. Kopernika od DK-1 do pętli autobusowej P K M 

- uł. Mazańcowicka od uł. Akacjowej do DK-ł 

My mieszkańcy oraz użytkownicy dróg powiatowych ul. Kopernika od DK-ł do pętli 

autobusowej PKM oraz uł. Mazańcowickiej od uł. Akacjowej do DK-1 w Czechowicach-

Dziedzicach zwracamy się z prośbą o wymianę nawierzchni oraz zwiększenie bezpieczeństwa 

użytkowników poprzez budowę chodników dla pieszych. 

Obecnie odcinek ul. Kopernika od DK-ł do pętli autobusowej P K M znajduje się 

w fatalnym stanie, które zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. Na całym wspomnianym odcinku 

jezdni powstało wiele dziur, wyżłobień i kolein. W przeciągu ostatnich kilku łat mch na w/w ulicy 

zwiększył się diametralnie. Jest to spowodowane szybkim zasiedleniem Osiedla Czechowice-

Góme. Drogą tą codzieimie odbywa się 16 kursów autobusów P K M linii nr 3 i 4, które dowożą 

mieszkańców do centrum miasta. Wymijanie się samochodu osobowego z autobusem P K M 

powoduje każdorazowo wyhamowaniem samochodu i zjechaniem często poza pas jezdni (załącznik 

nr 1). W niektórych miejscach stworzyły się wyrwy pomiędzy jezdnią a poboczem (załącznik nr 2). 

Brak znacznego pobocza zmusza także pieszych i rowerzystów do maksymalnego zejścia z pasa 

jezdru, co utrudnia codziennie poruszanie się tym odcinkiem. Dzieci idące i wracające ze szkoły 

pieszo czują duży dyskomfort z tegoż powodu oraz czują się zagrożeni jako uczestnicy ruchu. 

Ułatwieniem w tej sytuacji okazałby się chodnik. Uważamy też, że alternatywą dla standardowego 

chodnika mogłaby okazać się część pieszo- jezdna (przykładem jest odcinek ul. Stawowej 

w Czechowicach- Dziedzicach (załącznik nr 3)). Część piesza, która jest równa z poziomem pasa 

jezdni odznaczałaby część przeznaczoną dla pieszych, a przy kłopotliwym wymijaniu pojazdów pas 



Odcinek ul. Mazańcowickiej od ul. Akacjowej do DK-1 tak jak ul. Kopernika znajduje się 

w złym stanie. Co roku krawędź pasa ruchu ulega licznym pęknięciom i uszczerbieniom (załącznik 

nr 4). Natężenie na tej ulicy jest bardzo duże. Ruch samochodów oraz autobusów P K M odbywa się 

zarówno w stronę DK-1 (gdyż jest to jedyna droga prowadząca do centrum miasta) oraz w stronę 

Ligoty. I tak jak w przypadku powyżej, pobocze nie umożliwia bezpiecznego poruszania się 

pieszych i rowerzystów. Spokojny spacer na tą chwilę jest niemożliwy, dlatego też wnosimy 

0 zaprojektowanie i wyhodowanie chodnika służącemu podniesieniu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Jesteśmy świadomi, że monity radnych, wnioski mieszkańców oraz użytkowników dróg 

powiatowych ul. Kopernika oraz ul. Mazańcowickiej, wniesione na przełomie ostatnich miesięcy 

1 lat w sprawie remontów/ wymiany nawierzchni w/w dróg nie przyniosły pozytywnego skutku. 

Niniejsze pismo podyktowane jest przede wszystkim troską o zapewnierue normalnego 

dojazdu do naszych domów oraz o bezpieczne warunki ruchu drogowego, które systematycznie się 

pogarszają. Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji, bowiem naszym zdaniem 

spełniamy wszystkie przesłanki, by korzystać z bezpiecznych dróg, które mają służyć naszej 

społeczności przez kolejne lata. Premier Mateusz Morawiecki podtrzymyw^ deklarację, że 

utworzony zostanie fundusz w wysokości 5 mld zł, z którego pieniądze będą wydawane na trasy 

lokalne. W połowie października 2018r. Premier mówił w Katowicach, że do woj. śląskiego na ten 

cel miałoby trafić około 600-700 min zł w ciągu dwóch lat. Mamy nadzieję, że jeśli będzie tylko 

możliwość skorzystania z dotacji rządowych, odpowiedni organ złoży w naszym imieniu wniosek. 

Pismo kierujemy do Burmistrza Czechowic- Dziedzic, aby w naszym imieniu przedstawił 

naszą sytuację Staroście Bielskiemu. Jednocześnie prosimy i zobowiązujemy władze miasta do 

systematycznego podejmowania działań oraz starań w/w sprawie i bieżącego informowania 

mieszkańców Osiedla Czechowice- Górne o podejmowanych przez władze miasta działaniach. 

Z poważaniem 

Załączniki: 
nr 1- zdjęcie odcinka uL Kopernika pokazujący proporcję szerokości autobusu P K M do szerokości 
pasa jezdni 
nr 2- zdjęcia wyrw, uszkodzeń pobocza odcinka ul. Kopernika 
nr 3- zdjęcia odcinka ul. Stawowej obrazujący wybrukowane pobocze na jednym poziomie z pasem 
jezdni 
nr 4- zdjęcia odcinków drogi ul. Mazańcowickiej obrazujące jej stan 
nr 5- lista poparcia petycji z podpisami mieszkańców Osiedla Czechowice- Górne oraz uczestników 
w/w dróg powiatowych 



Kopię do wiadomości otrzymują; 
1. Starosta Bielski ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko- Biała 
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, ul. Regera 93, 43-300 Bielsko- Biała 
3. Stanisław Marszałek- Przewodniczący Zarządu Osiedla Czechowice- Górne 



Załącznik nr 1 

Zdjęcie odcinka ul. Kopernika pokazujący proporcję szerokości autobusu P K M 
do szerokości pasa jezdni 





Załącznik nr 3 

Zdjęcia odcinka ul. Stawowej obrazujący wybrukowane pobocze na 
jednym poziomie z pasem jezdni 



Załącznik nr 4 

Zdjęcia odcinków drogi ul. Mazańcowickiej obrazują 
ce stan nawierzchni 


