
l,()Wĺ^l'()\Ä/Y './ 
^|ą7.Ą|) 

I)RÓG
',r' l]tt:'!:tl /.,il ĺl.1tl

W[ł_ĺ_C/' 1Ąet
.' i '.J{J (; ! r t /\t' tl

|'] ||;t,. Ą'] 'i,l 'll, Ą6' Ą] Íix Ą1 3/B 46 39

PZD-54.435.1.48.2018

? őo{h&U
|* łOfią

í! ;u ' / 
"1 
|i Busko-Zdrój, dnia 27.l2.20l8r.

,Ą,lĺ/ ł 1.s\{ s'ł
'.. ]']'. ].''. ..1V. ĺeslaul. Marzec

Radny Rady Powiatu
w Busku Zdľoju
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W odpowiedzinainterpelację zýoszonąpodczas II Sesji Rady Powiatu w Busku_Zdľoju
w dniu l4.l2.20l8ľ. (wpł. do PZD dnia l7.l2.2018r.) w sprawie lokalizacji i uľządzenia
przejścia dla pieszych oraz pľogu zwalniającego w ciągu dľogi powiatowej Nr 0057T Busko-
Zdroj- Łagiewniki_ Elżbiecin _ ulicy Łagiewnickiej w obrębie skľzyżowania z drogą gminną _

ulicą Pieleckiego w miejscowości Busko-Zdrój, Powiatowy Zarząd, Dróg w Busku_Zdľoju
infoľmuj e o ne gatywn y m r ozpatrzeniu wnio sku.

- /- Jak wynika z obserwacji ruchu pieszego w obľębie pľzedmiotowego skĺzyżowania ruch

-< pieszych odbywający się w kierunku ul. Pieleckiego jest znikomy. Droga gminna- ulica
Pileckiego posiada nawierzchnię tłuczniową, bľak jest również chodnika przy ulicy
Pieleckiego, na który winien byó skieľowany ruch pieszych z ulicy Łagiewnickiej.

Po pľzedmiotowej drodze odbywa się regularna komunikacja pasażerska oÍaz
komunikacja dla dzieci szkolnych. Ponadto droga na odcinku we wskazanej lokalizacji
pľzebiega w terenie zabudowanym, w spadku pionowym. Dopuszczalna obowiązująca
prędkość pojazdów na ýw odcinku drogi wynosi 50km/h, do któĘ winni dostosować się
kieľowcy. Zgodnie zzasađami okľeślonymiw zaŁ.4 do ľozpoľządzeniaMinistľa Infľastľuktury
zdnia 3 lipca 2003r. w spľawie szczegőłowych waľunków technicznych dla znaków i sygnałów
dľogowych oruz utząďzeńbezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na
dľogach (Dz.U. 220, poz. |28l z dnia 23 grudnia 2003ľ.) niedopuszczalne jest stosowanie
pľogów zwalniających na tego typu dľogach.

Biorąc pod uwagę powyŻsze Powiatowy Zarząd Dróg nie widzi zasadności urządzenia
obecnie przejścia dla pieszych oraz pľogu zwalniającego we wskazanym miejscu.
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