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Kolbuszowa, 17 .05.2019 r.

Pan Michal Karkut

Radny Rady Miejskiej

w Kolbuszowej

or ganrzacj r ruchu popr zez zamontowanie pro 96 w
Kolbuszowa G6rna,, za tzekq"

REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ

Wplyngto dnia

Dotyczv: wniosku o zmianE stalej
zwalnrajqcych na drodze gminnej

W podpowiedzi na interpelacjg z dnia 05.05.2019 r. ( data wplywu do Urzgdu
Miejskiego 07.05.2019 r. ) uprzejmie informuj g,2e organemzarzqdzaj4cym ruchem drogowym
na drogach gminnych publicznych jest Starosta Kolbuszowski. Pana wniosek wraz z innymi
zostal skierowany do komisji ds. organizacji ruchu celem rozpatrzenia. Powy2sza komisja
w dniu 15.05. 2019 r. dokonala wizji w terenie. O stanowisku organu zarz4dzajqcego ruchem
drogowym zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Droga o nr 104045 R Kolbuszowa G6rna ,,za rzekq" jest drog4 gminn4 publiczn4
podlegaj4c4 przepisom ustawy o drogach publicznych. Obowi4zuj4ca organizacjaruchu naczas
prowadzenia rob6t przy budowie obwodnicy m. Kolbuszowa w ciqgu drogi wojew6dzkiej nr
987 Kolbuszowa - Sgdzisz6w Mlp. nie zmienila stalej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania strefy zamieszkania. Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje ,,strefg
zamreszkania" jako obszar obejmuj4cy drogi publiczne lub inne drogi, na kt6rym
obowiQzujq szczeg6lne zasady ruchu drogowego, awjazdy iwyjazdy oznaczone sa
odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa zamieszkania to takhe specjalny obszar nie tylko ze wzglgdu na obowi4z$qce
normy prawne, ale takZe z uwagi na to, 2e ma on slu2yi przed,e wszystkim osobom tam
zamieszkuj?cym, uczEszczajqcym do szk6l, itp. Ma on r6wniez spowodowa6, aby bawi4cym
sig na tym obszarze dzieciom zapewnii maksimum bezpieczefrstwa.
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To rozwiqzanie ma skutkowai spowolnieniem ruchu pojazd6w i w maksymalny spos6b
zapewnii pieszym bezpieczeistwo w ruchu drogowym, w warunkach nasilonego ruchu
pieszego.

Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w kt6rym pieszy powinien czu6 sig
bezpieczny. Normy prawne dopuszczaj4 jednak mo2liwoS6 wjazdu pojazd6w mechanicznych,
na specjalnych zasadach.

W ,,strefie zamieszkania" pieszy mole korzysta6 z calej szerokoSci drogi i ma pierwszeflstwo
przed pojazdami.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa pieszyffi, ? kieruj4cym mozliwoSci nalezytej obserwacji
odbywajqcego sig ruchu pieszych i odpowiedniego reagowania w ,,strefie zamieszkanii,,
obowi4zuje prgdko66 pojazd6w ograniczona do 20 km/h. W strefach zamieszkania obowi4zuj4
r6wnie2 specjalne przepisy dot. parkowaniapojazd6w. Ot62 pozostawienie pojazdu nu portoj,
jest mo2liwe tylko w Wznaczonych miejscach. Przestrzeganie regul 
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zarnieszkartia" przez uczestnik6w ruchu, szczeg6lnie przez kieruj4cych pojazdami decyduje,
czy takq strefE bgdziemy kojarzy(, ze strefabezpieczeristwa.

W celu skontrolowania przestrzegania przepis6w o ruchu drogowym wynikaj4cych
z obwiqzuj4cego oznakowania na tej drodze wyst4pimy do policji o-.rgst" kontrole-natej
drodze.
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