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INTERPELACJA NR 358 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach: 
ul. H. Ordonówny z ul. Strumykową (rondo Laszlo Osvatha) oraz ul. Strumykowej z ul. 
Strumykową. 
 

W związku z problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którym trudno jest przejść 

przez przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: H. Ordonówny i Strumykowej (rondo Laszko Osva-

tha) oraz Strumykowej i Strumykowej (okolice BOS Strumykowa), proszę o odpowiedź w jakim terminie 

możliwe jest zlikwidowanie tych barier architektonicznych? 

Aktualny stan skrzyżowań przedstawiają zdjęcia: 
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Powyżej rondo Laszko Osvatha – tu przejście przez wschodni wlot na rondo, poniżej skrzyżowanie „Stru-

mykowych” 
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Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, pokonując nadmiernie podwyższony (w stosunku do jezdni z 

rynsztokiem) krawężnik muszą wkładać dodatkowy wysiłek przy przechodzeniu przez ulicę, stosunkowo 

często powodując u zniecierpliwionych kierowców używanie klaksonu. 
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Obecnie chodnik, krawężnik, rynsztok i jezdnia we wskazanych miejscach są umieszczone względem 

siebie jak na rys. 1 

 

Pomiędzy rynsztokiem, a krawężnikiem jest duży schodek o wysokości 3-4 cm, który powoduje klinowa-

nie się kółek wózków inwalidzkich. Trzeba wówczas odchylić wózek do tyłu i wepchnąć go na chodnik. 

Rozwiązaniem byłoby ścięcie krawężnika (rys. 2) w celu złagodzenia nierówności, co spowodo-

wałoby że kółka wózka (z dolnego zdjęcia na poprzedniej stronie) nie klinowałyby się o schodek. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby zniwelowanie różnicy poziomów między płytkami chodnika, 

krawężnikiem, a rynsztokiem w taki sposób, aby chodnik płynnie „łączył się” (na tej samej wysokości) z 

krawężnikiem oraz rynsztokiem (rys. 3). 

 O działaniach związanych z niwelacją opisanych barier architektonicznych proszę mnie infor-

mować bezzwłocznie. 
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