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\\ naliązantu oo *cześnie.iszych korespondencjiw imieniu swoim imieszkańcórv zrł,racam

się z ponorvną prośbą o do§tosoł,anie ul. Olchowej w Bestwince / droga powiatowa nr 44663l do ruchu

pojazdórł, o masie całkowitej powl"żej 2,5 t., szczególnie o jej poszerzenie i budowę chodnika dla

pieszych. Na w/wl,m, ulicy oborviązuje ograniczenie tonażu do 2,5 t. /znak B-l8/, będące nagminnie łamane

przez kierujących pojazdami ciężaroivymi. Wiemy, że Starostwo Powiatowe wl,daje zgody na przejazd

pojazdólv o masie większej niż przewidywana dla naszej ulicy. Są one wydawane zapewne w szczególności

dla firm zlokalizowanvch przy ul. Olchorvej, Młyńskiej i Ludorvej, Jednak wielu kierujących wl,korzystuje

naszą ulicę jako łącznik i skrót pomiędzy Czechowicam i-D ziedzicamj a Bestwiną. szczegó|nie teraz kiedy

zamknięto ul. Bestwińską w Czechowicach-Dziedzicach, w związku z remontem mostu nad potokiem

M§,nólvka.

W związku z zaistniała sytuacją prosimy Starostrł,o Powiatowe w Bielsku-Bialej o bardziej wnikliwe

i szczególowe rozpatrywanie wniosków i opraniczenie wydawania stosownych DgzEqlgli. Znak B-l8

został umieszczony właśnie dlatego. że ul. O|chowa jest bardzo wąska. nie ma chodnika, ma ograniczoną

podbudowę i wogóle nie jest przystosowana do przyjęcia tak duże8o obciążenia. Brak chodnika szczególnie

przy tak wąskiej ulicy i nasilonym ruchu, szczególnie pojazdół, ciężarowych stanowi bardzo duźe

zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. a szczególnie pieszych, Droga jest tak wąska, że

rll,m ij an ie pojazdólv jest bardzo uciążliwe, a samochodów ciężarowych wręcz niemożlirve, Coraz częściej

dochodzi do mniej lub bardziej poważnych zdarzeIi drogolvych / ostatnie miało miejsce 23.08.2019r.l.

Zasadnym więc byłoby jej poszerzenie i wx-budowanie chodnika dIa pieszych.

Od 2014 r. prosimy o dostosowanie naszej ulicy do panującego na niej ruchu pojazdów. Niestety bez skutku,

Jesteśmy zwodzeni obietnicami przez wszystkie instltucje, a szczególnie przez Urząd Gminy w Bestwinie.

któremu to w szczególności powinno zależeć na bczpieczeństwie mieszkańców, Odnosimy wrażenie, że

Urząd Gminy rvydając pozwolenia na działalnośc kolejnych finn i zakładólv nie wziął pod uwagę jak

bezpiecznie i bez utrudnień do nich dojechać,

Bardzo proszę w imieniu swoirn i mieszkańcórv o pozytvwne ustosunkowanie się do naszej

prośby ipodjęcie skutecznych i stosownych działań.
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