
DTE.7021.7.146.2020
Mielec dnia 23 września 2021 r.

Pan Marek Paprocki
Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego 

ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec

Szanowny Panie Przewodniczący;
w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r, dotyczący zamontowania dwóch 

progów zwalniających na ulicy Cyranowskiej w obrębie posesji nr 21 i 26, skierowany do 
Starosty Powiatu Mieleckiego pismem nr BR.0003.130.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku 
i następnie przekazany według właściwości do Prezydenta Miasta Mielca zawiadomieniem nr 
KM.7126.10.2021.MW z dnia 8 września 2021 roku, informuję:
1) w lipcu 2020 r do Prezydenta Miasta Mielca, z prawie identycznym pismem do Pańskiego 

wniosku, wystąpiła Rada Osiedla Cyranka; ich pismo dotyczyło zamontowania dwóch 
progów zwalniających na ulicy Cyranowskiej, przed i za zakrętem pomiędzy posesjami 
o numerach 10 i 30,

2) o opinię w przedmiotowej sprawie pracownicy Urzędu Miejskiego w Mielcu poprosili wtedy 
działającą w Starostwie Powiatowym w Mielcu Komisję ds. oznakowania dróg, w skład 
której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Mielcu, Komendy Powiatowej 
Policji w Mielcu, Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, Straży Miejskiej w Mielcu i Urzędu 
Miejskiego w Mielcu,

3) wspomniana Komisja - po dokonaniu wizji w terenie dnia 10.07.2020 r, mając na względzie 
przebieg wskazanego odcinka tej ulicy w obrębie łuków poziomych oraz obowiązujące tam 
ograniczenie prędkości do 40 km/godz. -  wyraziła negatywną opinię w sprawie 
wnioskowanych progów zwalniających,

4} uwzględniając powyższe, nie znaleźliśmy uzasadnienia dla zamontowania dwóch progów 
zwalniających w lokalizacji wskazanej przez Radę Osiedla Cyranka,

Ponieważ Pana wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r, dotyczy zamontowania dwóch progów 
zwalniających na ulicy Cyranowskiej w obrębie posesji nr 21 i 26, czyli w lokalizacji zbieżnej 
z w/w lokalizacją określoną przez Radę Osiedla Cyranka, zatem -  podobnie jak w poprzednim 
przypadku -  zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że nie znajdujemy uzasadnienia dla zamontowania 
dwóch progów zwalniających na ul. Cyranowskiej w lokalizacji wskazanej przez Pana.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Adresat,
2. Starostwo Powiatowe w Mielcu, Wydział Komunikacji,
3. A/a DTE.

Sporządził: Józef Herda Z-ca Nacz. Wydz. DTE.


