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waziat-iL
Pan Bernard Strzoda
Przewodn iczqcy Rady Miej skiej
GiM Czerwionka Leszczy ny

ul. Parkowa 9

Wniosek
Maj 4c na wzglgdzie bezpieczefstwo, mieszkaric6w i u2ytkownik6w j ezdni
ul. Slonecznej i Nowej, wnoszg o zabudowanie lustra drogowego w rejonie skrzyZowania

przedmiotolvych ulic na wjeldzie od strony ul. Rybnickiej.
Obecny stan faktyczrry znaczEco ogranicza widocznoSt, vtyjezdzaj4cych z ul. Nowej
w kierunku ul. Rybnickiej na nadjezdzaj1ce pojazdy z ul. Slone cznej. W celu poprawy
widocznoSci mieszkaricy w wlasnym zakresie, doraZnie zamontowali lustro samochodowe na
pobliskiej brzozie.
Ponadto wnoszg o uzupelnienie oznakowania pionowego o znak Bl8 (za wyj4tkiem
dojazdu do posesji). Istniej4ce wcze5niej ograniczenie tonazowe nawjeldzie od strony
ul. Rybnickiej zostalo prawdopodobnie skradzione (zostal tylko slupek pionowy) co w
obecnej sytuacji skutkuje czgstokro6 wjazdem samochod6w cigzarowych na ul. NowE i
Sloneczn4 powodujEc duze uciqZliwo5ci dla mieszkafc6w w/w ulic.
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Radny Rady Miejskiej

w Gzerwionce-Les

zczynach

Pan Adam Karaszewski

ul. Parkowa 9
44-230 Cze rwion ka-Leszczyny

odpowiadajqc na Pana interpelacjq zrolonq na sesji Rady Miejskiej
w dniu 29 lipca 2019 roku, w sprawie zabudowy lustra drogowego w rejonie
skrzyzowania ul. slonecznej z ul. Nowq od strony ul. Rybnickief informujq,
2e zobowiqzalem Dyrektora Zarzqdu Drog i Stuzb Komunalnych do realizaqi
Panskiego wniosku w roku biezqcym w dostosowaniu oo posiadanych
srodkow finansowych lub najpozniej do koica ll kwartalu roku 2020, po
sporzqdzeniu i zatwierdzeniu wlasciwego projektu stalej zmiany organizaqi
ruchu.
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