
Rawa Mazowiezka, dn. 10.04.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak 
Starosta Rawski

Za pośrednictwem 
l’ ani Maria Charążka 

rzewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Sumo to My i&mć- $7a»t>s/c>
W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację z dnia 31.07.2017 

w sprawie zapewnienia 
c Reymonta i Targowej 
lalizacji świetlnej lub 
dzielenie następujących

r. oznaczonej sygnaturą WI.1.0023.21.2017.RS 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców u zbiegu ul 
w Rawie Mazowieckiej poprzez budowę syg 
przebudowy powyższego skrzyżowania proszę o ii 
informacji:

1. Czy zgodnie z treścią odpowiedzi z dnia 
ta była przedmiotem analizy Wydziału I 
Komunikacji, Transportu i Bezpiec 
w porozumieniu z Miastem Rawa 
programem rewitalizacji obszaru centrum 
zmianami organizacji ruchu drogowego w jeę

31.07.2017 r. sprawa 
nfrastruktury i Komisji 
:zeństwa Publicznego 

Mazowiecka w związku z 
miasta i planowanymi 
o układzie?

Jeśli taka analiza została sporządzona proszę o jej udostępnienie 
i przesłanie drogą pocztową.

Z poważaniem, 

fic lnw i

Adrian Galach



Pan
Adrian Galacli
Radny Powiat u Rawskiego
w/m

WI. 1.0023.35.2019.RS Rawa Mazowiecka, 2019.04.19

Odpowiadając na Pana interpelację , przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej 
Rady Powiatu Pani Marii Charążki, nawiązującej do jisma Zarządu Powiatu nr 
WI.1.0023.21.2017.RS z dnia 31.07.2017 r. informuję, że nie sporządzono analizy w formie 
pisemnej, ale w sprawie podjęto poniższe czynności:

1. Wystąpiono do Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej o wykaz wypadków i 
kolizji, gdyż istotnymi wskaźnikami pozwalającymi ocenić, czy dany odcinek drogi jest 
bezpieczny, jest liczba zdarzających się na nim wypadków,
kserokopia pisma w załączeniu. Z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową 
Policji w Rawie Mazowieckiej w dniu 18.04.2019 r. wyrika , że na przestrzeni 4 lat w 
okresie od 2014 roku do sierpnia 2017 roku w rejonie skrzyżowania Al. Konstytucji 3 
Maja i ulicy Reymonta nie miał miejsca żaden wypadek drogowy. W okresie tym 
wydarzyło się natomiast 20 kolizji drogowych .
średniorocznie w wyżej wskazanym rejonie miasta ma miejsce 5 kolizji drogowych co nie 
stanowi nadmiernej ilości zdarzeń w stosunku do innych skrzyżowań miejskich o podobnym 
natężeniu ruchu.

2. Na podstawie wykonanych badań natężenia ruchu na skrzyżowaniach w centrum Rawy 
Mazowieckiej przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżyni 
Koncepcji Zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz 
Rawie Mazowieckiej w okresie 21-22 października 2015 r
targowym (wtorek) 17 listopada 2015 r. wynika , że skrzyżowanie Al. Konstytucji 3 Maja 
Reymonta nie należy do najbardziej obciążonych i niebezpiecznych skrzyżowań w Rawie 
Mazowieckiej.

3. Dokonywano wizji w terenie, w celu obserwacji rucht 
Konstytucji 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniami: z drogą woje1 
gminną ul. Reymonta. Ostatnia wizja odbyła się w dniu 17.04.2019 r. z radnymi członkami 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa.

ich rodzaj i gęstość (częstość)

Z informacji tej wynika, że

erii Drogowej „Trafik” - dla 
Obszaru Staromiejskiego w 
(środa , czwartek) oraz w dniu

drogowego na odcinku Al. 
vódzką nr 726 (rondo) i drogą

Z przeprowadzonych wizji na w/w drogach wynika, że znaczący wpływ na ten ruch ma 
ruch pieszych na 2 przejściach dla pieszych: skrzyżowanie z drog^ woj. nr 726 i przy sklepach 
Rossmann/galeria handlowa/targowisko miejskie. Dochodzi tam 
zjeździe z ronda w Al. Konstytucji 3 Maja w kierunku skrzyżowania z ul. Reymonta. To właśnie 
tam tworzą się kolejki przy przejściu dla pieszych Rossmann/galeria handlowa/targowisko od 
strony skrzyżowania z ul. Reymonta (na wysokości sklepu Biedronka) Na podstawie dokonanych 
wizji w terenie oraz posiadanych informacji o wypadkowo; 
skrzyżowaniu ulic Reymonta , Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Targowej, 
nie jest wskazana tam budowa sygnalizacji świetlnej bowiem byłat 
mogłaby pogorszyć płynność ruchu na Al. Konstytucji 3 Maja.

do częstych utrudnień przy

ści oraz natężeniu ruchu na 
Zarząd Powiatu stwierdza ,że 

y ona nieefektywna a ponadto

Z poważaniem

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, ł-mail: starostwo@powiatrawski. pl

 



ZARZĄD POWIATU 
RAWSKIEGO

Komenda Per 
w Rawie I

wiatowa Policji 
Mazowieckiej 

ul. Kościuszki 23
96 -  200 Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, dnia 03.08.2017r.
WI.I.7124.13.2017.RS

Dot: zdarzeń i wypadków w obrębie skrzyżowania ulic Konstytucji 3 Vlaja, Targowa, Miła 
i Reymonta

W związku z interpelacją Radnego Powiatu Rawskiegp dotyczącą zastrzeżeń 
aja, Targowa, Reymontaco do bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 IV

w Rawie Mazowieckiej, gdzie w 2017 roku doszło do kilku zdarzeń drogowych, Zarząd 
Powiatu Rawskiego prosi o udostępnienie informacji o zaistniałych wypadkach i zdarzeniach 
drogowych z ostatnich 5 lat.
Zwracamy się również, jeżeli to możliwe o podanie przyczyn oraz skutków tych wypadków 
i zdarzeń.

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, te!./ fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-rr ail: starostwo@powiatrawski. Pl

 

  
 



Komenda Powiatowa Policji 
w Rawie Mazowieckiej

L. dz. R-0151/19/19

Rawa Mazowiecka 18 kwietnia 2019 roku

Starostwo Powiatowe 
w Rawie Mazowieckiej

W  nawiązaniu do pisma nr WI.I.7124.13.2017.RS z dnia 03.08.2017 roku, ponownie 
przesyłam dane dotyczące zdarzeń drogowych w rejonie skrzyżc wania ul. Konstytucji 3 Maja -  
Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

-r

ROK WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE

2014 0 0 0 3

2015 0 0 0 7

2016 0 0 0 5

2017
01.01-03.08

0 0 0 5

Dane na podstawie SEWiK z  dnia 18.04.2019r.

. n l  i"

KIEROWNIK

... R?..-ne M azowieckiej 

.larcin ̂ zpakowski

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 -  Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. 
Eqz. nr 2 -  KPP Rawa Maz.

 

 




