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§zanowny Panie Starosto,

WimieniugospodarstwdomowychimieszkańcównaszejdzielnicyCzechowice-DziedziceGóme,

ŻWracamysięzupzejmąprośbąorozpatrzenieWnioskuoWłączeniewbudżetpovilatuprojektu

rel]lontu dróg ut. Kopernika i Mazańcowickiej w Czechowicach * Dziedzicach,

lfd kilku lat je§teśmy skazani na niebezpieczną i niefunkcjonalną sytuacię dojazdu do naszych

c!omów'łw.ulicami,Szerokośculicniespełniawarunkówtechnicznychjakimpowinnyodpowiadac

drogl publiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra T'ranspońu i Gospodarki Morskiej

z 1999 roku (minimalna szerokośc pasa ruchu na drodze powiatowe.i lokalnej (klasa L) to 2,75rn)-

lcb §zerokośc jest zdecydowanie nie wystarczająca do mijania się 2 pojazdów, a w miej§cach

zwyiątkowowąskąjezdniąstajesięioniebezpieczneczyWręczniemoŹliwe.WW,drogami
o(ibywasięautobusowyruchkomunikacjimie',skiej.ruchsamochodÓwdostawczych,i"uch
rowerowy i ruch pieszych, w tyrn dzieci idących do i ze szkołV, ponieważ brakuje chodnika,

w ciągu kilku ostatnich lat ze wzglęclu na szerokość: drogi jak i coraz większy ruch pojozdów

doszło dcl i(ilku wypadków i kolizji. a zagrożenie potrqceniem pieszych, szczególnie w godzinach

wieczornych czy nocnych.lest bardzo duże. F,lie możemy w dalszym ciągu tolerować takiei sytuacji,

Prosimy o pilne przeprowadzenie niezĘdnego zat,iresu prac na ww" odcinkach dróg

(stanowi to pętlę komunikacyjną w tej okoiicy - łnapa poniźe.!):

. poszefzenie szerokości jezdlri do prżynajnrrłiej minimalnej wymaganej przez przepisy

dla dróg powiatowych 2 irasnrov.lch, tj, 8,5 metra
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starosta Powiatu Bielskiego Andrzej Pldnka
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. wyznaczenie dodatkowej szerokości chodnika dla ruchu pie§zego ww. drogami,
na jednej ze stron jezdni, w szerokości min. 1 m

wyznaczenie ścieżki rowerowej na jednej ze stron jezdni o szerokości min.lm

wykonanie remontu nawierzchni ww. dróg w odcinkach, w których jest ona bardzo

zniszczona lub jej stan zagraża bezpieczeństwu ruchu (pofalowania asfaltu).

Dba,iąc o rozwój naszej dzielnicy, ze względu na jej walory rekreacy.jnołurystyczne działamy na

zecz zlokalizowania w tej okolicy ścieżek rowerowych i tras turysiyczno-crossowych oraz ścieżek

i punktów dla spońóW biegowych _ co także w przyszłości wplynie na zwiększenie ruchu

na ww, ulicach.

Zdajemy sobie sprawę z kosztów takie.i inwestycji oraz ograniczonych możliwości finansowych,

ale ie§teśmy grupą blisko tysiąca mieszkańców płacących podatki i mamy prawo do bezpiecznej

komunikacji dla nas, naszych dzieci oraz senibrów w okolicach naszych domów, szczególnie

że od wielu dziesięcioleci nie było w naszym rejonie absolutnie żadnej znaczącr4 inwestycji

drogowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa i komfońu dla mieszkańców czechowic Górnych,

Prosimy o ustosunkowanie się do naszej prośby, wraz z konkretnymi propozycjami i terminami

rozwiązania za'stniałej sytuacji, na adres naszego reprezenianta W tą sprawie:

Zalączniki:

'1 . Mapa zachodniej części dzielnicy Górne z zaznaczeniem wspomnianych szlaków

komunikacyjnych

2, Dokumentacja fotograficzna szerokości nawierżchni ul, Kopemika i Mazańcowickie,;

3, Listy z podpisami mieszkańcóW potwierdzając€ zasadność niniejszego wniosku.

Rozdzielnik:

1. zarząd Powiatu Bielskiego - Starosta Bielski pan Andzej Płonka

2. Powiatowy Zaru ąd Dróg _ z_ca Dyrektora Zażądu pani Urszula Kosman

3. Rada Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice - Burmistz pan Mańan Błachut

4. Zalząd Rady Osiedla * Pżewodniczący Stanisław Marszałek

5. ala

Wypełnienie formularza i zlożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla
inicjatywy mieszkańców dzielnicy Górne w Czechowicach-Dziedzicach.
Przepisy zobowiązują do nieujawniania żadnych danych ,osobowych, a otrzymane dane
nie będą wkorzystywane W żaden inny s|osób, ani nie będą kopiowane. Po zakończeniu
zbiórki Podpisów, zostaną one przekazane do Starostwa Bielskiego i wedlug fozdzietnika.



Mapa sytuacyjna:
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