
BRM. 152.4.2019/2020 

Jastrzębie-Zdrój, 2 marca 2020r. 

Szanowna Pani 

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 2 grndnia 2019r. w sprawie przejścia dla pieszych 

przy ul. Wrocławskiej, uprzejmie infonnuję, iż przedmiotowe pismo było rozpatrywane przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu 

Terytorialnego, która niniejsze pismo skierowała do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Jednocześnie informuję, że Radni Rady Miasta w wielu swoich pismach i interpelacjach 

skierowanych do władz miasta mają na celu znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach 

i przejściach dla pieszych naszego Miasta. 

Przekazuję w załączeniu odpowiedź otrzymaną od I Zastępcy Prezydenta Miasta 

Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie przejścia dla pieszych przy 

ul. Wrocławskiej. 
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Dotyczy: uwag i wniosków przekazanych na dyżurze radnego przez Panią 
w dniu 06.02.2020 r. 

W odpowiedzi na pismo BRM.0005.1.4.2020 z dnia 10.02.2019 r. w sprawie przejścia dla pieszych przy ul.

Wrocławskiej informuję że zgodnie z odpowiedzią udzieloną pismem IKl.7226.1.2020.MS 
z dnia 02.01.2020 r. zostały wykonane dwie różne koncepcje zmiany organizacji ruchu wraz ze zmianą 
układu drogowego w niezbędnym zakresie i zostały one przesłane do zaopiniowania do Zarządu Osiedla 
Staszica oraz do Policji celem zaopiniowania. Koncepcja nr 1 obejmuje wykonanie progu 
zwalniającego w rejonie budynku nr 4. Wysokość progu byłaby dostosowana do obowiązującej 
prędkości 30 km/h. Lokalizacja progu ma na celu wymuszenie na kierowcach jazdy z obowiązującą 
prędkością. Piesi mogliby przechodzić przez jezdnię w dogodnym dla siebie miejscu z zachowaniem 
ostrożności i ustępując pierwszeństwa pojazdom. Ilość stanowisk postojowych pozostanie bez zmian 
Koncepcja nr 2 obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym. W celu 
zapewnienia niezbędnej widoczności konieczne jest zlikwidowanie 3 miejsc postojowych po stronie 
bloku i 6 miejsc postojowych po stronie przeciwnej. Dodatkowo uwzględniono chodnik w miejscu 
istniejących wydeptanych zieleńców. Piesi przez jezdnie będą mogli przechodzić tylko w 
wyznaczonym miejscu. Realizacja koncepcji nr 1 jest możliwa jeszcze w roku bieżącym. Natomiast 
koncepcja nr 2 wymaga zabezpieczenia w budżecie miasta odpowiedniej kwoty środków 
finansowych. Dalsze działania w tej sprawie będą zależne od uzyskanych opinii. 
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Email: ik@um.jastrzebie.pl I Telefon: +48 32 47 85 312 I Fax: +48 32 47 85 350 

al. Józefa Piłsudskiego 60 I 44-335 Jastrzębie-Zdrój I Polska 
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