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Odpowiadając

na

interpelację

z dnia 09.08.2021 r., w sprawie

przejścia

dla pieszych przez

ul. Karola Miarki w Jastrzębiu-Zdroju informuję, że przedmiotowe przejście zostało usunięte,
ponieważ

nie

odpowiadało

przepisom

'
rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ·

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń

bezpieczeństwa

ruchu

Podstawowe zasady loka lizowania
rozporządzenia.

skrzyżowaniach

drogowego
przejść

dla pieszych

Zgodnie z tym przepisem:
dróg; przejścia

między

zapewniających wzajemną widoczność

należy wyznaczać w zasadzie

i warunków ich

umieszczania na

zostały określone

w pkt. 5.2.6.2.

przejścia należy lokalizować

skrzyżowaniami

należy

drogach.

zał.

nr 1 do

przede wszystkim przy

lokalizować . w

miejscach

pieszych i kierujących pojazdami; przejścia w miastach

tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy

z pierwszeństwem. ·
Przejście

drodze

układu

dla pieszych przez ul.- Karola Miarki
uzupełniaj ącego.

P.iesi

było

zlokalizowane poza

przekraczają jezdnię

skrzyżowaniem

na

ul. Karola Miarki w dowolnym,

wygodnym dla siebie miejscu. Po zaparkowaniu pojazdów w zatoce postojowej naprzeciw bloku nr
1-2,

mieszkańcy

z wyznaczonego
przejścia.

niż

przekraczali
przejścia

jezdnię

w tym samym miejscu, w którym zaparkowali i nie korzystali

dla pieszych. Parkowanie pojazdów

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym zabrania

się

odbywało się

2m od wyznaczonego

zatrzymywania w

odległości

mniejszej

10m przed i za przejściem dla pieszych. Zaparkowane tak blisko przejścia pojazdy utrudniały

wzajemną obserwację

•'

kierowca - pieszy wchodzący na przejście. Dodatkowo przy przejściu

zlokalizowany jest placyk na odpady komunalne. Pojazdy opróżniające pojemniki
bezpośrednio

zatrzymywały się

na przejściu - co jest zabronione. Jednocześnie ustawione przy przejściu pojemniki

przesłaniały sylwetkę pieszego wchodzącego na przejście.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
nakłada na organ zarządzający ruchem obowiązek analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresach:
zgodności z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas zmiany

Prawa o ruchu drogowym dotyczącego m.in. pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, zaszła
konieczność dostosowania infrastruktury przejść do nowych przepisów. Zbadano lokalizację

wszystkich przejść dla pieszych w mieście i ich zgodność z przepisami oraz celowość ich sytuowana
w konkretnych miejscach. Wytypowano przejścia zarówno do usunięcia jak i do przebudowy.
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