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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o zamontowanie progów zwalniających na ul. Witosa np. przy posesji nr 14 i 30 lub w każdej 

dogodnej wskazanej przez UMZ lokalizacji. Z informacji mieszkańców tej ulicy wynika, że 

kierujący pojazdami notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość robiąc sobie z jezdni tor 

wyścigowy, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców i doprowadza do wielu zdarzeń 

drogowych. 

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby z góry dziękuję. 
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Szanowni Państwo. 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 9 stycznia 2020 r. (data wpływu 8 stycznia 
2020r.) w sprawie zamontowania progów zwalniających w jezdni ulicy Witosa chciałbym 
poinformować, że na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Uprawnionymi jednostkami do egzekwowaniem przestrzegania przez kierujących pojazdami 
dopuszczonej na ulicy prędkości pozostają: Komenda Powiatowa Policji i Inspekcja 
Transportu Drogowego - do których wystąpimy z właściwym wnioskiem. 

W związku z powyższym brak podstaw do wprowadzenia elementów fizycznego 
ograniczenia prędkości pojazdów w obrębie pasa jezdnego ulicy Witosa. 

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na szereg problemów, szczególnie 
uciążliwych dla okolicznych mieszkańców, które pojawiają się po wykonaniu montażu 
progów zwalniających. 

Oprócz wzmożonego hałasu powstającego podczas każdorazowego przejazdu 
pojazdów, pojawia się zwiększona emisja zanieczyszczeń (spaliny) na skutek wytracania 
prędkości przed i przyspieszania za przeszkodą zamontowaną w jezdni oraz zwiększona 
ilość drgań przenoszonych na warstwy konstrukcyjne drogi. 

Ponad to, ustawienie progów zwalniających opóźnia czas dojazdu służb do miejsc 
wymagających podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia (tj. min. straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja). 
Natomiast w kontekście założeń zrównoważonego transportu drogowego, progi zwalniające 
powodując znaczny dyskomfort dla osób poruszających się rowerami, wpływa negatywnie 
na rozwój ekologicznych środków transportu indywidualnego. 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: 
Artur Zalepa 
tel. 42 71-43 -139 
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