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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.12.2016r.. Gmina Miasto Zgierz informuje, 
iż w pełni zdaje sobie sprawę, iż podstawowym warunkiem dobrego urządzenia ulic 
i zapewnienia dostępności do obiektów przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy tych 
ulicach jest zorganizowanie bezpiecznego, sprawnego i wygodnego przejścia dla pieszych. 

Pragniemy jednak poinformować, iż lokalizacja takich przejść powinna stanowić 
kontynuację ciągu pieszego lub element układu ciągów pieszych oraz spełniać główny warunek, 
a mianowicie warunek bezpieczeństwa, opierający się głównie na dobrej widoczności. 

Wyboru miejsca, gdzie ma być wyznaczone przejście dla pieszych dokonuje się po 
przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu. 

W polskim systemie prawnym podstawowe wymagania i parametry techniczne przejść 
dla pieszych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich warunków umieszczania na drogach. 

Podstawowy element wpływający na niemożność lokalizacji przejścia dla pieszych 
w przypadku wielu dróg stanowi ich geometria. Dotyczy to m.in. skrzyżowania ulic Pieczyraka. 
Mickiewicza oraz Reymonta w Zgierzu. W ślad za załącznikiem nr I poz. 5.2.6.2 w/w 
Rozporządzenia opisującym zasady lokalizowania przejść dla pieszych, w obszarze 
zabudowanym odległość między przejściami powinny być nie mniejsze niż lOOm na drogach 
jednojezdniowych. Ponadto przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach 
zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami t j . nic należy 
wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach 
zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze. 

Z uwagi na to. iż ul . Pieczyraka na całym swoim odcinku stanowi ciąg łuków 
i zakrętów, regulacje prawne w/w Rozporządzenia zezwalały zarządcy przedmiotowej drogi na 
lokalizację przejścia dla pieszych tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami ogólnymi przy wlocie 
w przedmiotową ulicę (skrzyżowanie ul. Piątkowskiej z ul. Pieczyraka). 

Nadmieniamy jednak, iż celem poprawienia bezpieczeństwa, skrzyżowanie, do którego 
odnosi się Pan w interpelacji zostanie odpowiednio oznakowane znakami pionowymi 
informującymi o pierwszeństwie na tym skrzyżowaniu, jak również znakami poziomymi 
wyznaczającymi m. in. linie warunkowego zatrzymania, jak również osie przedmiotowych ulic. 
Projektowane oznakowanie stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
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