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INTERPELACJA

Szanowny Panie Starosto
W związku z wnioskiem mieszkańców Powiatu Rawskiego zwracam
się do Pana Starosty o
dokonanie modyfikacji na ulicy Targowej
i utworzenie lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulicy Targowej i Zamkowa
Wola w Rawie Mazowieckiej.
W godzinach szczytu włączenie się do ruchu do ulicy Zamkowa Wola jest

niezwykle utrudnione. Pojazdy
zmniejszają płynność ruchu.
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Ponadto zwracam się o rozważanie przez Zrząd PowiatuRawskiego
możliwości zwrócenia się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
z wnioskiem o instalację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Zamkowa Wola i Targowa. Instalacja oświetlenia rozwiązałaby utrudnienia
drogowe powstające w tej lokalizacji.

Z poważaniem,

Adrian Galach

STAROSTA RAWSKI

Pan
Adrian Galach
Radny Powiat u Rawskiego
w/m

WI. 1.0023.36.2019.RS

Rawa Mazowiecka, 2019.04.19

Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej Rady
Powiatu Pani Marii Charążki, w sprawie modyfikacji na ulicy Targowej i utworzenie lewoskrętu
na skrzyżowaniu ulicy Targowej i Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej informuję, że tak jak
wykazała wizja członków Komisji Komunikacji, Transportu i B szpieczeństwa Publicznego w
terenie w dniu 17.04.2019 r., czas oczekiwania na włączenie si ę pojazdu do ruchu na tym
skrzyżowaniu nie jest zbytnio długi - co najwyżej kilkuminutowy, Koszty natomiast przebudowy
tego skrzyżowania wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną ( sieć telekomunikacyjna ze
studnią, kanalizacja deszczowa ze studnią . kanalizacja sanitarna :e studnią - urządzenia te są
posadowione w pasach dróg powiatowej i wojewódzkiej ) będą niewspółmiernie wysokie w
stosunku
do korzyści wynikających ze skrócenia czasu oczekiwania na wjazd na drogę
wojewódzką.
Natomiast w mojej ocenie, jak i radnych Komisji uczestniczących w wizji, rozwiązaniem
poprawiającym płynność ruchu na tym skrzyżowaniu, może być zainstalowanie sygnalizacji
świetlnej.
Zarząd Powiatu Rawskiego uważa za celowe wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej
nr 707 o rozważenie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na w/w skrzyżowaniu oraz
zwróci się z wnioskiem do Zarządu Województwa Łódzkiego o wprowadzenie do planów
inwestycyjnych budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu,
Wraz z planowaną
inwestycją- budową oświetlenia ulicznego na ulicy Targowej, budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu w/w dróg w znaczący sposób poprawiłyby bezpieczeństwo i płynność ruchu.
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