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Wadowice 13.03.2019

RADA POWIATU
ul. Batorego 2
34-100 WADOWICE
PETYCJA nr 1
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) żądam:
Usunięcia progów wyspowych umieszczonych na ul. Niwy w Wadowicach – 4 szt.
Budowla ta zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców, naraża normalnie jeżdżących ludzi na zwiększone zużycie paliwa (nieuzasadnione
zwalnianie i przyspieszanie), na zwiększone zużycie układów systemu zawieszenia, na urazy
kręgosłupa kierowców i pasażerów.
Progi te są przeszkodą dla transportu publicznego, dla pojazdów podczas jazd w akcji ratowania
życia, zdrowia, mienia , dla pojazdów odśnieżających itp.
Ani zgodność z ustawą, ani wystąpienie grupy osób w tej sprawie nie uzasadniają dalszego istnienia
w/w budowli na jezdni w tych miejscach – jest to wbrew oczywistym interesom społecznym.
Więcej uzasadnienia w załączniku poniżej.
Ta petycja wraz z odpowiedziami i realizacją będą publikowane w Internecie.
Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu
go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).
13.03.2019 --------------------------data i podpis wnoszącego petycję

UZASADNIENIE DO PETYCJI nr 1
Dot. Likwidacji „szykan” = progów wyspowych w Wadowicach na ul. Niwy między
skrzyżowaniem o ruchu okrężnym a ul. Zegadłowicza.
Ustawione w tych miejscach szykany, moim zdaniem, nie mają żadnego logicznego uzasadnienia.
Tam nie ma intensywnego ruchu pieszych, tam nie ma przejść dla pieszych.
Ulica Niwy ma dozwoloną prędkość, taką jak w obszarze zabudowanym, tzn 50 km/h.
Wypadki, które w tej okolicy miały miejsce to raczej czyny samobójcze – nie można na ich
podstawie szykanować wszystkich normalnych uczestników ruchu drogowego.
Konstrukcje te – progi wyspowe – stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
ponieważ:
- to rozwiązanie utrudnia ruch 99% normalnie jeżdżącym kierującym a dla pozostałych nie jest
problemem.
- duża część pojazdów, unikając wjeżdżania w próg, przejeżdża między nimi – ślady widoczne na
zdjęciach a nawet jadą po chodnikach!
- każdy wjazd w próg to zwolnienie pojazdu a następnie przyspieszanie = strata energii kinetycznej,
zwiększone zużycie paliwa i zwiększona emisja szkodliwych spalin i spalonych cząstek elementów
ciernych układu hamulcowego dla okolicy. A tam mieszkają ludzie.
- każdy wjazd to mechaniczny wstrząs dla pojazdu, jego podzespołów = dodatkowe zużycie paliwa
i zawieszenia,
- każdy wjazd to wstrząs dla kierującego i jego pasażerów z uszkadzaniem kręgosłupa włącznie.
Z drogi tej korzystają również autobusy wiozące pasażerów, karetki pogotowia wiozące chorych w
akcji ratowania życia i zdrowia okolicznych mieszkańców do SOR lub szpitala.
W okresie zimowym te części jezdni zabudowane szykanami nie są, z natury swej, prawidłowo
oczyszczane – to też tworzy zagrożenia w ruchu.
O tym, że budowla ta nie ma społecznej akceptacji świadczą też kilkakrotne próby
nieuprawnionego demontażu tej budowli.
W związku z powyższym proszę o zlikwidowane tych progów zwalniających na ul. Niwy w całości.
Teraz w okresie przedwyborczym:
- da naoczny wyraz prawidłowego działania nowych władz, dla których interes ogólnospołeczny
jest ważniejszy niż partykularny grupy osób.
W tej sprawie występowałem już do pana Burmistrza – odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.
Moje wystąpienie i Państwa odpowiedzi będą publikowane w Internecie.
Tam też umieściłem swój audyt BRD dla Wadowic, który będzie ciągle uzupełniany:
https://www.prawko-kwartnik.info/audyt-brd-Wadowice-2019.html
W moim przekonaniu, interes ogólnospołeczny to nie tylko zgodność z ustawą, to nie tylko
zgodność ze źle pojętą demokracją.
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