
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 
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Zdzieszowice, dn. 15.04.2019 r.
OR.0003.37.2019.SK

Sz. P. Zbigniew Józefiok

Radny Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Dotyczy: Interpelacji zgłoszonej w dniu 03.04.2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie 
zakupu i zamontowania 4 progów zwalniających na ul. Fabrycznej w Zdzieszowicach, informuję że nie mogę 
przychylić się pozytywnie do Pana wniosku. Kwestia zamontowania progów na ul. Fabrycznej została 
poddana dokładnej analizie, pozytywne skutki zamontowania progów to faktycznie miejscowe ograniczenie 
prędkości pojazdów samochodowych (głównie w rejonach szkół, przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc 
szczególnie uczęszczanych przed dzieci). Jednakże montaż progów i to w takiej ilości na jednym odcinku 
drogi niesie za sobą wiele skutków negatywnych, są wśród nich:

1) zwiększenie hałasu i drgań w okolicy- szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości 
zamontowanego progu;

2) ponadnormatywna emisja spalin pojazdów które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
3) zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami 

jednośladowymi -  z drogi tej korzystają licznie pracownicy zakładów koksowniczych dojeżdżających 
do pracy jednośladami;

4) konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych - pogotowia, straży pożarnej, policji podczas 
wykonywania interwencji -  droga ta stanowi dojazd do bloków wielorodzinnych przy ul. Akacjowej, 
hamowanie pojazdów uprzywilejowanych wydłuży czas dojazdu na akcję ratunkową;

5) negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze- sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe -  w ulicy Fabrycznej zlokowane są ww. urządzenia obce;

6) utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów listwowych 
przy odśnieżaniu,

7) utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,
8) częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.

Mają na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi, wystąpię do Policii o okresowe 
przeprowadzenie kontroli pomiaru prędkości na ul. Fabrycznej w Zdzieszowice
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