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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256), Wójt Gminy Rossosz przekazuje według właściwości do Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Lublinie pismo Komisariatu Policji w Wisznicach.
W dniu 11.01.2021 r. do Urzędu
U
Gminy w Rossoszu wpłynęło pismo
ismo Komisariatu Policji w Wisznicach
dotyczące podjęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa kierujących pojazdami w rejonie
rejon skrzyżowania
ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Krótkiej w Rossoszu z powodu
u niewłaściwej organizacji ruchu drogowego.
drogowego
Mając na względzie, iż droga
roga nr 812 (ulica Batalionów Chłopskich) jest drogą wojewódzką, w pasie której
znajduje się włączenie drogi powiatowej nr 1083L (ulica Krótka), zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
dn 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.) zarządcą drogi wojewódzkiej jest Zarząd
Województwa, a w jego imieniu obowiązki zarządcy drogi wykonuje na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wójt Gminy Rossosz
R
zgodnie z art. 65 § 1 Kpa wniesione przez Komisariat Policji
w Wisznicach pismo przekazuje Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie, jako organowi właściwemu
w przedmiotowej sprawie.
W powyższej sprawie Wójt Gminy
Gmin Rossosz otrzymuje liczne sygnały od mieszkańców, dlatego
ponownie zwraca się z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań, zmierzających do przebudowy skrzyżowania
w celu zapewnienia sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z dróg przy ulicy Batalionów
Batalionó
Chłopskich i ulicy Krótkiej. Wykonana niedawno zmiana organizacji ruchu, poprzez umiejscowienie w rejonie
skrzyżowania oznakowania pionowego i poziomego określającego kierunek ruchów pojazdów, wyeliminowała
niebezpieczeństwo zderzenia się pojazdów, natomiast
nat
spowodowała znaczne utrudnienia, a w niektórych
przypadkach wręcz uniemożliwiła prawidłowy i bezpieczny zjazd jak również włączenie się do drogi
wojewódzkiej samochodów ciężarowych, dostawczych oraz ciągników rolniczych z przyczepami. W obecnej
sytuacji z powodu wąskich pasów
sów ruchu i włączenia pod dużym kątem niemożliwy jest bezpieczny przejazd dla
wspomnianych pojazdów, co powoduje ryzyko uszkodzeń zarówno pojazdów jak i krawężników.
krawężników W załączeniu
do niniejszego pisma załączamy szkic z propozycją przebudowy
przebudowy skrzyżowania, poprzez „ścięcie” dwóch
narożników skweru, w centrum którego znajduje się
się kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. Zakres prac dotyczyłby
2
przełożenia około 18 krawężników i wykonaniu nawierzchni o łącznej powierzchni około 20 m .
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.
Z poważaniem

WÓJT GMINY
(-) Kazimierz Weremkowicz
Otrzymują:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
2. a/a
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21-580 Wisznice

