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INTERPELACJA 

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

Zwracam się z prośbą o usunięcie błędu i dokończenie chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych 
przy Szkole w Chrustach do Remizy OSP oraz analizę możliwości zastosowania rozwiązań 
uspakajających ruch na tym odcinku. 

Uzasadnienie 

Niedawno oddano do użytku drogę w Chrustach w gminie Zagnańsk. Zakres wykonanych prac na 
drodze w Chrustach obejmował: przebudowę nawierzchni, budowę chodnika i zatoki autobusowej, 
przebudowę systemu odwodnienia oraz sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i napowietrznej 
a także budowę sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi. 
Zabrakło kilu metrów chodnika od przejścia dla pieszych do wejścia na teren Remizy OSP. 

Nowe przejście dla pieszych prowadzi uczestników ruchu drogowego donikąd. Aby dojść do Remizy 
OSP, dzieci z pobliskiej Szkoły muszą przejść przez przejście na pasach a następnie niewielki odcinek 
drogi muszą pokonać wchodząc na jezdnię. Pomimo wielu interwencji przed i w trakcie realizacji 
inwestycji, błąd nie został naprawiony. 

Ponadto z uwagi na duże natężenie ruchu na tym odcinku, mieszkańcy interweniowali w sprawie 
wykonania przy Szkole wyniesionego przejścia. 

Naszym obowiązkiem jest zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do szkoły. W tym celu należy stosować 
sprawdzone rozwiązania dotyczące regulacji ruchu drogowego i rozwiązania infrastrukturalne. Ruch 
przy szkole powinien być uspokojony. Stosuje się wiele różnych środków uspokojenia ruchu, które są 
zalecane przy szkołach. Stosowane są przejścia dla pieszych wyniesione lub z wyspą azylu. Przy dużym 
natężeniu ruchu samochodowego stosuje się również przejścia z sygnalizacją świetlną, inteligentnym 
systemem sterowania ruchem, a także z zastosowaniem właściwego oznakowania. Głównym celem 
stosowania tych środków jest poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości pojazdów oraz 
zabezpieczenie dzieci przed możliwości wtargnięcia na jezdnię a także podniesienie komfortu 
poruszania się pieszych. 

W tym przypadku wyznaczono przejście, które zamiast chronić, stwarza zagrożenie dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. Nie zastosowano rozwiązań uspokajających ruch. 

W związku z powyższym, wnoszę o ponowna analizę bezpieczeństwa pieszych/dzieci, korzystających 
z przejść dla pieszych usytuowanych przy szkole w Chrustach i Remizie OSP oraz przemieszczających 
się pomiędzy tymi budynkami. 

Z uszanowaniem 

Małgorzata Popiel 
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