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INTERPELACJA

sesja Rady Miasta 19.12.2019

Dotyczy: zabudowy progów zwalniających na ulicy Józefa Piłsudskiego
W dniu 28.02.2018 Rada Osiedla Azoty w imieniu

mieszkańców złożyła

pismo

m.in. w zakresie zabudowy progów zwalniających na ulicy Józefa Piłsudskiego. Wniosek
poparty był pisemnym stanowiskiem mieszkańców. W deklaracjach otrzymanych pisemnie
określono montaż

progów zwalniających do końca IV kwartału 2019. Ponieważ do dnia

dzisiejszego nie wykonano
zwalniających

powyższych

prac,

wnoszę

o

realizację

montażu

progów

zgodnie z wnioskiem mieszkańców oraz określenie terminu ich realizacji.
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Uprzejmie informuję, że w dniu 15.03.2018r. odbyło się spotkanie komisji do
prowadzenia analizy istniejącej organizacji ruchu w sprawie wprowadzenia ruchu w jednym
kierunku oraz montażu progów zwalniających na u1. Piłsudskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
Komisja po przeanalizowaniu ww. wniosku ustosunkowała się negatywnie do
wprowadzenia ruchu w jednym kierunku, natomiast pozytywnie do montażu progów
zwalniających.

Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gInirmych wykona projekt
zmian stałej organizacji ruchu i oznakowania na montaż progów zwalniających na
u1. Piłsudskiego.
W związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie wykonania projektu zmian
stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia nowej organizacji ruchu, a to:
J'
opracowanie projektu zmian stałej organizacji ruchu,
uzyskanie opinii od zarządu dróg,
uprzejmie informuję, że przewidywany termin zatwierdzenia projektów to kwiecień
- maj 2018 roku.
Ponadto informuję, że jednostką odpowiedzialną za wprowadzenie nowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem jest Prezydent Miasta Kędzierzyn Koźle.
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Do

wiadomości:

1. Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Wojska Polskiego 18,47 - 220 Kędzierzyn - Koźle,
2. Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla Wydział Zarządzania Drogami
uJ. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Kożle ,
3. aa.

f U

STAROSTA POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13
tel. (077) 40-52·759, 40-52-736 fax (077) 40-52-759

Kędzierzyn-Koźle,

26.04.20 18r.

Km.7123.17.2018

....

Urząd Mi ~ZierZyna-KOŹla

Wydzia Zarządzania Drogami
ul. Pi mowicza 32
47- OKędzierzyn-Koźle

Działając

na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 20 17r. poz. 1260 z późno zm.) i § 3 ust. l pkt. 4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz ,wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz.U. z 2017r. poz. 784), przekazuję projekt zmian stałej organizacji ruchu i oznakowania
ulicy Piłsudskiego w Kędzierzynie-Koźlu do realizacji.
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Urząd Mia t.aJ(ędzierzyna-Koźla
Wydzia arządzania Drogami
ul. P' amowicza 32
47 00 Kędzierzyn-Koźle

Działając na podstawie art. IO ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260·z późno zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 20171".
poz. 784)

ZATWIERDZAM

bez uwag projckt zmian
w Kędzierzynie-Koźlu.

stałej

organizacji . ruchu

Zatwierdzona organi zacja ruchu powinna

zo stać

oznakowania ulicy

Piłsudskiego

wprowadzona do dnia 31.12.20 19r.

Wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązany jest
do pi semnego zawiadomienia Starosty Kędzierzyósko-Kozielskiego oraz Komendę Powiatową
Policji w Kędzierzynie-Koźlu, oraz właściwego zarządu drogi o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń
spowoduję utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu, co jest zgo ne z § 12 ust. 4 w/w
rozporządzenia.

Do

wiadomości:

l. . Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Wojska Polskiego 18,47-220 Kędzierzyn-Koźle,
Marcin Urbanowski
. 47-223 K ędzierzyn-Koźle,
3. aJa.

Kędz ie rzyn

Adres do korespondencji :

-

Koźle

27.02.2018

Marcin Urbanowski
47-223

Kędzierzyn

- Koźle

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Skarbowa 3e
47-200

Rada Osiedla Azoty w odpowiedzi na
progów zwalniających na ul.

Piłsudski ego

jednostronnego kierunku ruchu ul.

prośby mieszkańców,

prędkości

prędkości

ograniczenia

jednokierunkowej
W

załączeniu

aut

Piłsudskiego.

poruszających się

często

jest bardzo

umożliwi płynny

wnioskuje o zamontowanie

oraz zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie
Ruch prosimy

kierunku ul. Grabskiego. Zamontowanie progów
ograniczenia

Kędzierzyn-Koźle

skierować

zwalniających

od ul. Witosa w

jest konieczne w celu

po nowej nawierzchni drogi , która mimo strefy
znacznie przekraczana. Wprowadzenie drogi

przejazd w przypadku gdy pojazdy zaparkowane

przekazujemy kopie list podpisów

mieszkańców

ul.

są

Piłsudskiego popierających

wprowadzenie ww. zmian.
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Otrzymują :
Zarząd

Dr6g w Kędzierzynie -

1.

Powiatowy

2.

Wydz iał Zarządzania

Drogami UM

Kożlu

Kędzierzyn

- Kotle

na ulicy.
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