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Art. 21 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) stanowi, 
że Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny 
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje 
zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do 
rozpatrzenia. W związku z realizacją obowiązku radnego działając na podstawie wskazanego 
artykułu i na wniosek mieszkańców miejscowości Żydomice i Konopnica, zwracam się z
interpelacją w sprawie możliwości dokonania niezbędnych remontów i inwestycji związanych 
z drogą powiatową nr 4111E Wałowice-Konopnica, w szczególności poprzez wykonanie 
niezbędnych remontów nawierzchni, zamontowanie progów zwa lnia ją c yc h w mie js c owoś c i 
Żydomice oraz poprawę jakości poboczy. Bezpieczeństwo mieszkańców związane z jakością 
dróg powiatowych uważam za sprawę o istotnym znaczeniu dla Powiatu.

Zasady stosowania progów zwalniających regulują przepisy załącznika nr 4 do 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i w 
drogach (Dz.U. 2018 poz. 1657). Przywołane przepisy nie wykluczają stosowania progów 
zwalniających na drogach powiatowych i gminnych. Decyzji o zastosowaniu na drodze 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak progi zwalniające, należy do 
kompetencji organu zarządzającego ruchem na danej drodze, tj. na drodze powiatowej - do 
kompetencji Starosty.
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Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną za pośrednictwem PrzewodniczącejRady Powiatu Pani Marii Charążki, w sprawie dokonania niezbędnych remontów oraz 
inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 4111E Żydowice - Konopnica w m. Żydomice, 
Zarząd Powiatu Rawskiego uprzejmie informuje, że w/w droga nie wymaga przeprowadzenia 
kompleksowego remontu lub przebudowy.

Nadmienić należy, że w latach 2013 - 2014 została wykonana nowa nawierzchnia 
bitumiczna od skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr ew. 778/2) do mostu na rzece Rawce 
o długości około 500m. Na pozostałym odcinku występują nieliczne, pojedyncze ubytki 
w nawierzchni, które są systematycznie naprawiane.

Problemem jest proponowane wyniesienie przejścia dla pieszych zlokalizowanego 
przy szkole podstawowej w m. Konopnica, poprzez wykonanie w tej lokalizacji progu 
zwalniającego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszi czani a na dr ogach 
(Dz. U. 2003. 220. 2181 z póz. zm.), niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających 
między innymi na: łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 20 m od pu nkt u począt kowego s padku 
drogi, gdy spadek ten przekracza 10%. Jak wynika z powyższe go zapisu, próg zwalniający 
nie może zostać wykonany we wskazanej lokalizacji, gdyż po wo d o wa łb y  z a g r o ż e n ie  d la 
ruchu pojazdów oraz pieszych. Ponadto, wykonanie progu w bezpośredniej bliskości 
miejsca zawracania autobusu szkolnego, mogłoby stwarzać dodatkowe zagrożenie.

Jednocześnie, Zarząd Powiatu Rawskiego informuje , że w ramach prowadzonych 
robót utrzymaniowych, do dn. 30.05.2019r, zostaną naprawione pabocza na odcinku od 
szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr ew. 778/2) oraz wycięte 
zakrzaczenia z terenów zielonych należących do pasa drogowego.
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