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Dotvczv: interpelacj i z dnia I 7 kwietnia 2019 r. w sprawie przej Scia dla pieszych
w Kolbuszowej G6rnej.

Odpowiadaj4c na interpelacjg w sprawie ww. informujg.

Gmina Kolbuszowa po otrzymaniu wniosku mieszkaric6w w imieniu, kt6rych Pan
wystgpowal o budowg przejScia dla pieszych w obrgbie przystanku autobusowego na granicy
wsi Kolbuszowa G6rna z miastem Kolbuszowa w km 166+700 drogi krajowej nr 9 Radom
Rzesz6w wystosowalawdniu 20.04.2016 r. pismo (znakRGKiB 7221.3.1.2016) do GDDKiA
Oddziat w Rzeszowie o pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. Pismo to zostalo r6wniez
przeslane do wiadomoSci Panu jako reprezentantowi wnioskodawc6w. W tej sprawie odbyla
sig w dniu 01 .06.2016 r. wizja lokalna z udzialem przedstawicieli GDDKiA Oddzial
w Rzeszowie oraz Urzgdu Miejskiego i Pana. Podczas tej wizji ustalono lokalizacjg przejilcia
w km 166+890, kt6rq pozy'tywnie zaopiniowata policja. W celu zapewnienia widocznoSci
pieszego po zmroku i warunkach ograniczonej widocznoSci zachodzi koniecznoSi wykonania
dokumentacji zasilaj4cej oSwietlenie drogowe nad drog4 z umteszczonym znakiem D-6 nad
jezdniqzlampami pulsacyjnymi i wykonanie takiego oznakowama.Zuwagi na te okolicznoSci
przedstawiciel GDDKiA Oddzial w Rzeszowie prowadz4cy sprawg zaproponowal
finansowanie tego przejScia przez GDDKiA Oddzial w Rzeszowie. Z uwagi na powy2sze
Gmina Kolbuszowazwr6cila sig pisemnym wnioskiem o ujgcie budowy przejScia dla pieszych
ptzez drogg krajow4 nr 9 w uzgodnionej lokalizacji w terenie tj. w km 166+890
w m. Kolbuszowa G6rna z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W odpowiedzi
poinformowano nas (pismo z dnia24.02.2017 r. znak: O.RZ.Z-2.051.15.2017 SC.) 2e tego
typu zadania poprawiaj4ce bezpieczeristwa ruchu na drogach krajowych w calym kraju, w tym
na sieci dr6g. krajowych Podkarpacia ewidencjonowane s4 w ramach Programu Redukcji
Liczby Ofiar Smiertelnych ( PRLOS) oraz Programu Budowy Ci4g6w Pieszo - Rowerowych,
kt6re prowadzi Centrala GDDKiA w Warszawie. Zadanie polegaj4ce na budowie przejScia dla
pieszych w km 166+890 w m. Kolbuszowa G6rna wraz dodatkowym oznakowaniem oraz
oSwietleniem zostanie przez GDDKiA Oddzial w Rzeszowie zgloszone na listg krajow4
do realizacji w ramach najblizszej aktualizacji Programu Redukcji Liczby Ofiar Smiertelnych.
Programy te stanowi4 zbior potrzeb wystgpuj4cych na calej sieci dr6g krajowych i s4 podstaw4
dokonywanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizacji Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN- zalqcznrknr 6 do rz4dowego programu Budowy
Dr6g Krajowych na lata 2014-2023. Beneficjentem programu moze by(, wylEcznie zarzqdca



drogi. Zgodnie z informacj4 uzyskan4 w kwietniu tego roku od osoby prowadz4cej sprawg
po stronie GDDKiA Oddzia\ w Rzeszowie jeZeli uzyskaj4 finansowanie tego zadartia w tym
roku to r6wnie2 zostanie zrealizowane.
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Sprawg prowadzi: El2bieta Lis Kier. RCKiB. UM w Kolbuszowej


