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INTERPELACJA NR 288/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Braku przej ścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Myśliborskiej i Christo Botewa. 
 

W związku z odpowiedzią Burmistrza Dzielnicy – p. Piotra Smoczyńskiego z dnia 26 listopada 

2012 r. (znak: UD-II-WIR.0003.154.2012.EKO(2) ) zapowiadającą wyznaczenie dodatkowego przejścia 

dla pieszych, proszę o rozważenie rozszerzenia zakresu zmian organizacji ruchu na ul. Myśliborskiej, 

pomiędzy ulicami: Ćmielowską, a Światowida o elementy: 

1. Wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie wyjazdu na ul. Myśliborską z parkingu sklepu 

LIDL/osiedla przy Myśliborskiej 85. 

2. Wyznaczenie drugiego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Myśliborskiej z pasażem H. 

Sławika. 

3. Ustawienie znaków ostrzegawczych A-17: uwaga dzieci 

4. Ustawienie znaków ograniczających możliwość jazdy samochodom ciężarowym o masie 

rzeczywistej ponad 5 t lub ponad 10 t (w obu przypadkach nie dotyczy służb miejskich) na ul. 

Myśliborskiej pomiędzy: wyjazdem z LIDLa, a ul. Ćmielowską, ewentualnie ul. Christo Botewa. 

 

Po obu stronach ulicy Myśliborskiej w budynkach wielorodzinnych mieszka coraz więcej rodzin 

z dziećmi przez co więcej osób przechodzi przez ulicę Myśliborską. Jednakże mała liczba przejść dla 

pieszych przez ul. Myśliborską powoduje, że część mieszkańców przechodzi przez jezdnię w różnych 

miejscach. Przy obustronnych parkingach zlokalizowanych wzdłuż ul. Myśliborskiej, osoby te nie są 

widoczne dla kierujących pojazdami. Dodatkowe przejścia pozwoliłyby nieco uporządkować ten problem 

– piesi mając do dyspozycji dodatkowe przejścia z pewnością staraliby się z nich korzystać. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


