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Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

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 Rossocha (sołectwo Rogowiec), zwracam
się z interpelacją w sprawie dokonania niezbędnego remontu chodnika przy drodze
powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha, na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4109E wzdłuż bloków mieszkalnych, a także
zamontowanie dwóch progów zwalniających na tym odcinku drogi.

Bezpieczeństwo mieszkańców związane z jakością dróg powiatowych łącznie z
poboczami oraz chodnikami uważam za sprawę o istotnym znaczeniu dla Powiatu. Zaznaczyć
należy, że wskazany chodnik znajduje się w tragicznym stanie technicznym. Płyty są
zapadnięte, zarośnięte roślinnością i od wielu lat nie były naprawiane. Ruch po chodniku jest
praktycznie niemożliwy. Zdjęcia pokazujące stan chodnika stanowią załącznik do niniejszej
interpelacji. Biorąc pod uwagę wzmożony ruch pojazdów o dużych gabarytach na drodze
powiatowej nr 4105E, który to ruch spowodowany jest położeniem w bliskiej odległości dużej
działalności związanej z warzywnictwem, bezpośrednie sąsiedztwo z jednej strony bloków
mieszkalnych a z drugiej placu zabaw dla dzieci oraz altanki stanowiącej miejsce spotkań
mieszkańców Rossochy, ruch pieszych po drodze powiatowej, w tym duża liczba
przemieszczających się dzieci, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia.

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zmiana położenia chodnika - likwidacja
aktualnie istniejącego oraz budowa nowego po drugiej stronie ulicy (od strony bloków). W
przypadku, gdyby takie rozwiązanie nie było możliwe, bezpieczeństwo znacząco podniósł by
remont istniejącego chodnika oraz umiejscowienie przejścia dla pieszych naprzeciwko
bloków mieszkalnych. Niezbędne jest również umiejscowienie dwóch progów zwalniających
na wysokości wejścia na plac zabaw i integracji, oraz obok bloków mieszkalnych czy też
bezpośrednio przed nimi.
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 warunków ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2018 poz. 1657). Przywołane przepisy nie wykluczają stosowania progów
zwalniających na drogach powiatowych i gminnych. Decyzja 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.

Nadmienić należy, że działania mieszkańców dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa
na drodze powiatowej nr 4105E w bezpośrednim sąsiedztwie bloków i budynków
mieszkalnych trwają, i zgodnie z przekazanymi informacjami inicjatywa dotycząca tych
zagadnień będzie kontynuowana poprzez zbieranie podpisów poparcia mieszkańców, radnych
gminnych oraz powiatowych oraz bezpośrednie interwencje u władz odpowiedzialnych za
zarządzanie wskazaną drogą.
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Odpowiadając na Pana zapytanie , przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu, Pani Marii Charążka w dniu 24.07.2019 r. informuję, że wskazany przez
Pana temat dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Rossocha
zgłaszał wcześniej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pan Jarosław Kobierski - Radny
Powiatu Rawskiego. Zarząd Powiatu uważa za zasadny i celowy remont chodnika w
miejscowości Rossocha przy drodze powiatowej nr 4105E.
W powiecie rawskim występują duże potrzeby
w zakresie remontów istniejących już
chodników oraz budowy nowych w ciągach drogach powiatowych, szczególnie w terenach
o zwartej zabudowie.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe na remonty i budowy chodników ,
Zarząd Powiatu Rawskiego wystąpi ( tak jak w poprzednich latach) do
Gminy Rawa
Mazowiecka z prośbą o finansowe wsparcie w/w przedsięwzięcia.
Liczę, że współdziałanie Powiatu i Gminy w tym zakresie pozwoli doprecyzować zakres
przedsięwzięcia i pozwoli zrealizować postawiony cel z pożytkiem dla mieszkańców osiedla.

Z poważaniem;

Do wiadomości;
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