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Zapytanie
W odpowiedzi na interpelację, wniesioną w dniu 26.10.2020 roku podczas XXI 
sesji Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie dodatkowego oznakowania 
istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica- 
Zdziarzec w miejscowości Zdziarzec naprzeciw Wiejskiego Domu Kultury w 
Zdziarcu poprzez: wymalowanie znaku poziomego P-10 „Przejście dla pieszych” w 
kolorystyce biało-czerwonej, ustawienie znaku informacyjnego D-6 „Przejście dla 
pieszych” wraz z tabliczką T-27 „Przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci” 
oraz znaku ostrzegawczego A-16 „Przejście dla pieszych” w odblaskowych 
otoczkach -  przed i za przejściem dla pieszych otrzymałem odpowiedź, że 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Mielcu przeprowadzi wizje wskazanego miejsca 
celem sprawdzenia zasadności i prawnych możliwości zastosowania
przedmiotowego oznakowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie wykonany 
projekt zmiany stałej organizacji mchu. Po zatwierdzeniu w/w projektu przez 
Komisję Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Starostwie Powiatowym w 
Mielcu, zmiana stałej organizacji mchu zostanie wdrożona.
Uzasadnienie:
Droga powiatowa m* 1180R Dębica-Zdziarzec jest drogą strategiczną o 
zwiększonym natężeniu mchu, przemawia za tym m. in.: dojazd do autostrady A-4, 
brak ograniczenia nośności przebudowanych mostów na Potoku Śnieżka w m. 
Dąbie oraz na Potoku Dąbrówka w m. Zdziarzec, dobra nawierzchnia drogi - 
remont nawierzchni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra-Mielec 
do granicy powiatu. Ponadto z przejścia dla pieszych w znacznym stopniu 
korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdziarcu, którzy biorą udział w 
zajęciach z wychowania fizycznego, które odbywają się na sali gimnastycznej w 
Wiejskim Domu Kultury w Zdziarcu. Dodatkowe oznakowanie przejścia dla 
pieszych, w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, 
głównie uczniów Szkoły Podstawowej w Zdziarcu uczęszczających na zajęcia do 
Wiejskiego Domu Kultury w Zdziarcu.
Pytanie: Jaką decyzję podjął Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, odnośnie 
zasadności powyższego zadania?
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