
Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia^ O kwietnia 2018r. 

IR.0003.20.2018 KG 
• 20J3 ] 

Pan Andrzej Piłacik 
Radny Rady Miasta Zgierza 

PI. Jana Pawła II nr 16 
95-100 ZGIERZ 

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 27 marca 2018r., dotyczącą 
zamontowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci tzw. spowalniaczy 
w ciągu ul. Mielczarskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Rembowskiego w Zgierzu, Gmina 
Miasto Zgierz analizując przedstawioną propozycję, informuje co następuje. 

Propozycja montażu w/w urządzenia była już niejednokrotnie badana zarówno pod 
kątem technicznym drogi jak również pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Z przykrością informuję, iż odstąpiliśmy od takiego rozwiązania z uwagi na to, iż każde 
urządzenie BRD zamontowane na drogach jest tym elementem, który w szczególności skupia 
na sobie uwagę kierowców, odwracając tym samym uwagę od tego co najważniejsze czyli 
oznakowania pionowego i poziomego. 

Na chwilę obecną, dla poprawienia warunków bezpieczeństwa została wymieniona 
tablica znaku B-20 „STOP" na znak z grupy wielkości D (duży). Kolizje na przedmiotowym 
skrzyżowaniu są powodem tego, iż kierowcy jeżdżą „na pamięć", nie zwracając uwagi na 
istniejące oznakowanie pionowe i poziome. Znak dużo większy, różniący się znacząco 
gabarytami od pozostałych, stosowanych na drogach gminnych (M-małe) winien zwrócić 
uwagę i zadziałać na wyobraźnię niefrasobliwych kierowców. 

Nadmieniam, iż w dniu 09 kwietnia br. zostało odmalowane oznakowanie poziome na 
przedmiotowym skrzyżowaniu. Z istniejących: zostały odświeżone linie segregacyjne, linia 
warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych (P-14), przejście dla pieszych (P-10) 
oraz linia bezwzględnego zatrzymania - stop (P-12). Dodatkowo zaprojektowany 
i wprowadzony został napis poziomy STOP (P-16) pomiędzy przejściem dla pieszych, a linią 
bezwzględnego zatrzymania. 

Jednocześnie jako zarządca dróg, o których mowa w przedmiotowym piśmie, pragnę 
poinformować, iż będziemy na bieżąco analizować stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, 
o którym mowa powyżej. 

Ponadto dziękuję za zainteresowanie się tematem. 
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