
Zdzisław Lasota 
Radny Rady Powiatu 
Mieleckiego

Radomyśl Wielki, dn. 19.11,2022 r.

Do
Zarządu Powiatu Mieleckiego 
Za pośrednictwem Przewodniczącego 
Powiatu Mieleckiego

INTERPELACJA
Działając w oparciu o § 30 Statutu Powiatu Mieleckiego, zwracam się z prośbą do 

Zarządu Powiatu Mieleckiego o podjęcie stosownych działań mających na celu wykonanie 
przejść dla pieszych:

• w ciągu drogi powiatowej nr 1175R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki, ul. Armii 
Krajowej w m. Ruda przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1169R Podleszany- 
Ruda-Zasów,

• w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany-Ruda-Zasów w m. Ruda przed i za 
skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1175R Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki, 
ul. Armii Krajowej,

poprzez: wymalowanie znaku poziomego P-10 „Przejście dla pieszych”, ustawienie znaku 
informacyjnego D-6 „Przejście dla pieszych” oraz znaku ostrzegawczego A-16 „Przejście dla 
pieszych” oraz zamontowanie znaku ostrzegawczego A-l „Ustąp pierwszeństwa” oraz znaku 
informacyjnego D-2 „Koniec drogi z pierwszeństwem” w ciągu drogi powiatowej nr 1169R 
Podleszany-Ruda-Zasów przed i za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1175R Tuszyma- 
Przecław-Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej.

W obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1175R Tuszyma-Przecław-Radomyśl

drogowych, W powyższym miejscu usytuowane jest jedno przejście dla pieszych, brak 
pozostałych trzech przejść dla pieszych we wnioskowanych miejscach, znacznie utrudnia 
pieszym poruszanie się w obrębie powyższego skrzyżowania. Ponadto w miejscach gdzie 
proponowane są przejścia dla pieszych chodnik usytuowany jest po obu stronach powyższych 
dróg i ukształtowanie chodnika przystosowane jest pod przejście dla pieszych a więc 
stworzone są warunki do wykonania w/w przejść dla pieszych. W ciągu drogi powiatowej nr 
1169R Podleszany-Ruda-Zasów przed i za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1175R 
Tuszyma-Przecław-Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej zamontowany jest znak zakazu B- 
20 „Stop” oraz namalowany jest znak P-12 „Linia bezwzględnego zatrzymania -  stop”, ze 
względu na coraz większą liczbę wypadków komunikacyjnych w obrębie powyższego 
skrzyżowania dróg, zasadne jest dodatkowe oznakowanie powyższego miejsca poprzez 
zamontowanie w/w znaków. Wykonanie przejść dla pieszych oraz dodatkowe oznakowanie 
podporządkowanej drogi w obrębie powyższego skrzyżowania w znacznym stopniu wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców, Z wyrazami szacunku

UZASADNIENIE

Wielki, ul. Armii Krajowej z drogą powiatową nr 1169R Podleszany-Ruda-Zasów występuje 
duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych oraz dochodzi do coraz większej liczby kolizji

Radny Rady Powiatu Mieleckiego


