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Pisarzowice, dnia ż9 września 20|7r,

Zarząd Dróg Powiatowych w
Dyrektor inż. Wiesław

Bielsku -Białej
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DoĘczy: poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nPłł8sSru:rąi,onięj",Y-:"":,.!."i

skrryżowaniazdrogągminną(ul.Pańska)wPisarzowicach.

Działającw imieniu mięszkańców Pisarzowic zwracam się z proŚbą o zamontowanie

sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania

ul. Bielskiej ( droga powiatowa) i ul. Wodnej oraz Pańskiej ( drogi gminne).

prośba ta podyktowana jest faklem, iż ulica Bielska jest bardzo obciążona ruchem

tranzytowym: dojazd ludzi do pracy i szkoł z pobliskich miejscowości : Pisarzowice,

Wilamowice, Dankowice, Kęty, Hecznarowice, BrzeszQze, Oświęcim oraz innych

miej scowości ościennych.

Wspomniane wyżej przejście dla pieszych jest codzięnnie :uczęszęzane przez duŻą

ilość mieszkańców. W rejonie skrzyzowania dochodziło niejednokrotnie do wYPadkÓw

samochodowych jak i potrąceń pieszych ( w tym równięż śmiertelnych).

pomimo ograniczenia prędkości (teren zabudowany > 50 km/h) wielu kierowców

łamie przepisy i znacznie przekracza dozwoloną prędkość, co jest najczęstszą przyczyną

zdarzęń drogowych. opisane przęze mnie skrzyzowanie jest sporadycznie monitorowane

przez patro|e Policji, co skutkuje ,,chwilową" poprawą bezpieczeństwa.

obęcnię odnotowuje się ciągły wzrost |iczby mieszkańców w Sołectwie Pisarzowice.

Oznaczato, że w niedługim czasię ptzybędzie osób mięszkających w tym rejonie,

a tym samym zwiększy się liczba osób korzystających z tego niebezpiecznego przejŚcia oraz

skzyzowania. Dodatkowo większośó działęk przy ulicy Wodnej oraz ulic przyległych zostało

przekształconych z dziaŁęk rolnych na dzińki budowlane, a większość działęk budowlanYch

zo stała już wykup iona p o d inwestycj ę budowy domów j ednorodz innych.

Proponowane rozwiązanię skutecznie funkcjonrtje na ulicy Wyzwolenia

w Bielsku_Białej (obok Bazyliki NMP). Tamtejsza sygnalizacja wyposazona jest dodatkowo

w detektor prędkości, który równięz skutęcznie spowalnia ruch przy przejŚciu dla PieszYch,



Zdaniem mięszkańców zamontowanie sygnalizacji świetlnej spowolni ruch
samochodowY na ulicY Bielskiej i sprawi, że przejście dla pieszych będzie bezpieczne.
Wskazane PrZeZę mnię rozwiązanie jest najkorzystniejszym i najprostszym środkiem
podnoszącym bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. spowoduje to polepszenie
bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości przez przejezdzające pojazdy.

JęŚli Państwo uwazają, zę Proponowane rozwiązanie problemu jest nie wystarczające
lub mało skuteczne, Proszę , w imieniu mieszkańców o zaproponowanie innego korzystnego
rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do mojego wniosku dołączam podpisy mieszkańców pisarzowic popierających mój
wniosek.

UPrzejmie Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców pisarzowic.

Z wyrazami szacunku
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l. Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku -Białej

Dyrektor inż. Wiesław Kubiś
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