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P E T Y C J A
w sprawie budowy ronda w miejscowości Chorzelów 

na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1142 relacji Chrząstów- Chorzelów - Trześó 
z drogą nr 1161 relacji Tuszów Narodowy -  Chorzelów -  Mielec.

Zasadność przebudowy tego newralgicznego skrzyżowania w miejscowości 
Chorzelów był w ostatnich latach wielokrotnie podnoszony przez samorządy gminy Mielec, 
Tuszów Narodowy oraz przez mieszkańców, którzy przejeżdżają przez to skrzyżowanie, 
a także zamieszkują w jego obrębie. Niestety do chwili obecnej nie podjęto żadnych działań 
w tym zakresie. Wnosimy zatem do władz powiatu mieleckiego o uwzględnienie apeli 
mieszkańców powiatu mieleckiego i pilną przebudowę tego niebezpiecznego miejsca.

Powyższe skrzyżowanie jest przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń, wypadków, 
w tym kilku śmiertelnych oraz dużej ilości kolizji -  o czym świadczą dane Komendy 
Powiatowej Policji w Mielcu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mielcu.

W obrębie skrzyżowania znajduje się: sklep spożywczo-przemysłowy, piekarnia, 
hurtownia pasz, stacja paliw, apteka, ubezpieczalnia, salon fryzjerski, salon tatuażu, kiosk 
oraz dwa przystanki autobusowe, co powoduje znaczny ruch pieszych i stwarza dodatkowe 
zagrożenie. Jedyne przejście dla pieszych znajduje się na drodze nr 1161 blisko skrzyżowania, 
co stanowi duże zagrożenie dla uczestników ruchu. Ciąg pieszo-rowerowy 
w żaden sposób nie jest z sobą powiązany, poza tym jedynym przejściem.

Budowa ronda w tym miejscu jest konieczna, ponieważ:
1. Wymusi na kierujących pojazdami zmniejszenie prędkości przy pokonywaniu 
skrzyżowania, przez co w znacznym stopniu zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu.
2. Na rondzie pojazdy poruszają się w tym samym kierunku oraz zmuszone są ograniczyć 
prędkość, przez co wyeliminowane zostanie najgroźniejsze ryzyko -  możliwość zderzenia 
czołowego lub czołowo-bocznego pojazdów z dużą prędkością.
3. Budowa dobrze zaplanowanych przejść dla pieszych i rowerzystów zapewni 
bezpieczeństwo młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom, licznie korzystającym z pobliskich 
przystanków autobusowych, a także pozwoli na właściwą reakcję kierowców.
4. Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w znacznym stopniu wpłyną na poprawę 
jakości życia mieszkańców.



Nadmieniamy również, że skrzyżowanie o którym mowa wyżej zlokalizowane jest 
w sąsiedztwie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Lipami”, w którym zamieszkuje około 
400 osób.

W przeciągu ostatnich trzech lat życie na wspomnianym wyżej skrzyżowaniu straciło 
2 osoby. Obecna sytuacja odbija się szczególnie negatywnie na bezpieczeństwie wszystkich 
potencjalnych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, wśród których znaczną grupę 
stanowią seniorzy i uczniowie. Skrzyżowanie stwarza również duże niebezpieczeństwo dla 
rowerzystów.

W tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest budowa ronda, które przede 
wszystkim spowodowałoby spowolnienie i uporządkowanie ruchu na powyższych drogach. 
Ponadto w rozwiązaniu należałoby ująć bezpieczne trakty dla ruchu pieszo -  rowerowego.

Biorąc powyższe pod uwagę postulujemy, by działać przyszłościowo -  
z uwzględnieniem nie tylko dzisiejszych, ale także przyszłych potrzeb. Rondo jest 
rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu 
drogowego, co potwierdzają liczne przykłady z naszego powiatu mieleckiego.

Zainteresowanie bezpiecznym rozwiązaniem na powyższym skrzyżowaniu jest bardzo 
duże, o czym świadczą chętnie i licznie składane podpisy mieszkańców powiatu mieleckiego 
poruszających się przez skrzyżowanie pieszo, rowerami oraz pojazdami samochodowymi.

Petycja składana jest w interesie publicznym.

Osoby składające petycję w imieniu mieszkańców:

-  Piotr Gamracy -  radny Rady Gminy Mielec, adres do korespondencji -  biuro Rady 
Gminy, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec

-  Kacper Głaz -  radny Rady Powiatu Mieleckiego, adres do korespondencji -  biuro 
Rady Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Załącznik:
lista_______ mieszkańców popierających inicjatywę budowy ronda.

Do wiadomości:
-  Wójt Gminy Mielec
-  Wójt Gminy Tuszów Narodowy


