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W odpowiedzi na Pana wnioski złożone w dniu 10 maja 2022 roku przedstawiam poniżej
stanowisko w sprawach w nich ujętych
- wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Przyjaźni w rejonie sklepu „DINO” wykonanie przejścia
dla pieszych stanowi element zalwierdzonej docelowej organizacji ruchu opracowanej na potrzeby budowy
do realizacji
markelu
planowane
przez Inwestora wraz z innymi elementarni infrastruktury drogowej
—

i

jest

do końca czerwca

bi

wystosowane pismo

sygnal

sgo

roku. Ponadto informuję.
»

że w

przedmiolowej

problem klientów markelu „DINO”

otrzymanych w decyzji administracyjnej,

i

kwestii do Inwestora zostało

ponaglające do realizacji wytycznych

zmiany oznakowania poziomego na ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w rejonie działalności
gospodarczych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Czołgistów, a wiaduktem kolejowym oraz wyznaczenia
przejścia dla pieszych w przedmiotowym rejonie
propoz eja zmiany oznakowania i wyznaczenia

-

pr.

cia dla pieszych zoslanie omówiona na majowym posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego. () podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany odrębną korespondencją.
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Sława Umińska-Duraj
Prezydent Miasta Piekary Śląskie

WNIOSEK
Odpowiadając na prośby mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o zmianę
oznakowania drogowego P-4 - linia podwójna ciągła na

ul.

Wyszyńskiego na wysokości

A.S DETAILING.
Taka

linia

rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych

przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. Firmy mieszczące

i

oznacza zakaz

się przy tej ulicy mają

wyjazd z terenu zakładu. Linia uniemożliwia im wyjazd z firmy w lewą stronę, w kierunku

centrum miasta.

Vwrażam nadzieję, że Pani Prezydent oraz właściwe organy decyzyjne rozważą ten
wniosek zgodnie z prośbą mieszkańców.
Z

wyrazami szacunku
Daniel Pliszka

Radny Rady Miasta

