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Iktti załączników -» 
Pan Prezydent 
Przemysław Staniszewski 

W imieniu własnym a także mieszkańców zamieszkałych przy ul. Suchowolca i M. Reja zwracam 
się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważnie możliwości zamontowania przy ul. Suchowolca 
poprzecznego ogranicznika prędkości. 
Prośbę swą uzasadniam poprawą bezpieczeństwa dla poruszających się pieszo mieszkańców , 
którzy tą ulicą dochodzą do swoich domów. 
Obecnie zamontowany jest tam jeden ogranicznik prędkości, który jest już z małym ubytkiem 
Mieszkańcy w/w ulic zgłaszają ,że w określonych godzinach natężenia ruchu samochody osobowe 
jaki i dostawcze skracają sobie drogę i z dość dużą prędkością przejeżdżają narażając tym 
bezpieczeństwo poruszających się tą ulica pieszych. 
Przy ulicy Suchowolca i M. Reja nie ma chodnika i mieszkańcy do swoich domów idą poboczem 
lub ulicą 
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców bardzo proszę o zamontowanie w tym 
miejscu spowalniaczy prędkości, które w dużej mierze przyczynią się do zmniejszenia prędkości 
poruszających się tą ulica samochodów. 
Nadmieniam, że obecnie zamontowany spowalniacz był po interwencji i petycji mieszkańców w/w 
ulic. 
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W odpowiedzi na interpelację Pani Beaty Świątczak - Radnej Rady Miasta Zgierza 
z dnia 31 stycznia 2019r., dotyczącą zamontowania dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w postaci progów zwalniających w ciągu ulicy Suchowolca w Zgierzu, 
poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Przedmiotowy temat był już wielokrotnie analizowany i po wizji w terenie 
ostatecznie podjęto decyzję o zamontowaniu jednego progu zwalniającego w miejscu 
szczególnie newralgicznym t j . przed łukiem drogi. Nadmieniam, iż ze względów technicznych 
pasa drogowego t j . liczne zjazdy, wyjazd z garaży, miejsca parkingowe na całej długości bloku 
zlokalizowanego wzdłuż ul. Suchowolca, brak jest możliwości dla zaprojektowania 
i wprowadzenia dodatkowych urządzeń BRD. 

Nadmieniam, iż projekt stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych winien być 
wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Pragnę jednak poinformować, iż niezwłocznie zostanie zgłoszona sprawa dotycząca 
uzupełnienia brakujących elementów w istniejącym progu zwalniającym na przedmiotowej 
ulicy. 

Z poważaniem 

PREZ7YD r 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

www.um/.zgier/.pl  
www.nnasto zgieu pl 

tel. (42) 714 31 00 
fax(42)714 31 14 

e-urzad@umz.zgierz.pl 

http://www.um/.zgier/.pl
http://www.nnasto
mailto:e-urzad@umz.zgierz.pl

