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Odpowiadając na interpelację zgłoszoną w dniu 17.11.202lr., w sprawie przejścia dla pieszych przez ulicę

Beskidzką · na skrzyżowaniu z ulicą Cieszyńską informuję, że na wlocie podporządkowanym nie ma
potrzeby wyznaczenia przejścia dla pieszych. Ruch pieszych w tym miejscu odbywa się na zasadach
ogólnych opisanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, w sytuacji, gdy
. na skrzyżowaniu nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych, pieszy może przejść przez jezdnię na tym
skrzyżowaniu. Dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, kierujący pojazdem, który skręca w drogę
poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez
jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Natężenie ruchu pojazdów na wlocie ulicy Beskidzkiej na skrzyżowaniu

z ulicą Cieszyńską jest niewielkie. Pieszy bez żadnych przeszkód legalnie przekracza jezdnię drogi
podporządkowanej.

W pkt. 5.2.6.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w- sprawie sŻczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały określone zasady

lokalizowania przejść dla pieszych. Wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejścia dl.a pieszych należy
dokonać uwzględniając m.in.: natężenie ruchu pieszych i natężenie ruchu kołowego na drodze, przez
którą wyznaczone ma być przejście. Jednocześnie przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie

tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem. Ulica Beskidzka jest drogą
podporządkowaną układu uzupełniającego.
Zarządca drogi dąży do wyznaczania przejść dla pieszych tylko na: drogach układu podstawowego,

ulicach w rejonie szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub w miejscach gdzie występuje
bardzo duża koncentracja ruchu pieszych. Przejście dla pieszych to miejsce szczególne na jezdni.
Nagromadzenie przejść dla pieszych na polskich drogach powoduje, że są one lekceważone przez
kierowców. Znajduje to odzwierciedlenie w krajowych statystykach wypadków drogowych, wg których
już

co drugi potrącony pieszy to człowiek na przejściu.
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W. trosce o środowisko naturalne używamy papieru pochodzącego z recyklingu.
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