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Zbigniew Zagdański 
Radny Rady Powiatu w Kielcach 

Kielce, dnia 30 czerwca 2022 r. 

Pan Jacek Kuzia 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kielcach 

Interpelacja 

Korzystając z uprawnienia radnego Powiatu Kieleckiego wynikającego z art. 21 ust. 

9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnoszę interpelację o podjęcie 
działań zmierzających do zlokalizowania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 
Nr 1296T przez wieś Kaniów w gminie Zagnański na odcinku ul. Młynarskiej. W ciągu tej drogi 
na ul. Młynarskiej w rejonie posesji o numerze porządkowym 9 (przy skrzyżowaniu z ul. 
Klonową) w okresie wcześniejszym istniało takie przejście. Po zakończeniu ostatnich prac 
związanych z przebudową drogi w roku ubiegłym nie odtworzono tego przejścia dla pieszych 
prawdopodobnie z tego względu, że było ono ustanowione bez przeprowadzenia procedury 
przewidzianej prawem. Nowe przejście powinno być zlokalizowane w tym samym miejscu co 
poprzednie ponieważ tam kończy się chodnik dla pieszych z jednej strony drogi a zaczyna 
z drugiej stron. W chodniku wykonano nawet specjalne obniżenie powierzchni. Piesi 
z konieczności i tak muszą przechodzić w tym właśnie miejscu przez jezdnię aby skorzystać 

z ciągu dla pieszych. Ustanowienie przejścia zdecydowanie poprawi ich bezpieczeństwo. 
Z informacji przekazanej mi przez Przewodniczącą Rady Gminy Zagnańsk wynika, że wniosek 
w tej sprawie został kilka miesięcy temu skierowany do samorządu powiatowego ale do 
obecnej chwili przejścia nie udało się przywrócić, nie ma również informacji co dalej w tej 
sprawie. 


