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INTERPELACJA NR 498 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Wyznaczenia dodatkowego przej�cia dla pieszych przez ul. H.Ordonówny (odc. Odkryta – 

�wiatowida). 

 Na wniosek mieszka�ców z budynków poło�onych przy ul. H.Ordonówny (formalne adresy: Odkryta), 

prosz� o wyznaczenie przej�cia dla pieszych przez ul. H. Ordonówny na odc. ul. Odkryta – ul. �wiatowida w 

rejonie wyj�cia z osiedla Akacje 5: 

„chciałbym poprosi� Pana o wyst�pienie do ZDM z pro�b� o wykonanie przej�cia dla pieszych ł�cz�cego wej�cie na osiedle Odkryta 44 

z usługami po drugiej stronie ulicy. My�l� o tym od dłu�szego czasu i zdumiewa mnie, �e to odci�cie tak du�ego osiedla od usług po 

drugiej stronie trwa ju� ponad 10 lat. W tym miejscu znajduje si� tzw. trwała prowizorka - kawałki płyt chodnikowych przerzucone przez 

"pole minowe" psich kup. Piesi zmuszeni s� przebiega� przez ulic� przed p�dz�cymi pojazdami. Miejsce prowokuje do niebezpiecznych 

sytuacji i stwarza realn� gro�b� potr�cenia. 

Tu� opodal na Odkrytej na odcinku mi�dzy Barei a Ordonówny powstały (bardzo blisko istniej�cego przej�cia) w ostatnim czasie dwa 

dodatkowe przej�cia wi�c moim zdaniem sprawa jest realna do załatwienia.  

Zał�czam zrzuty z Google Street View gdzie bez wychodzenia z domu mo�na obejrze� dokładnie omawiane miejsce.  

Aktualnie jest tam zakaz zatrzymywania si� zatem proponowane przej�cie nie b�dzie przesłaniane przez zaparkowane samochody. 

Słu�� pomoc� w przygotowaniu wniosku.”

Dodatkowe przej�cie przyczyni si� do poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego na tym odcinku ul. H. 

Ordonówny.  

                    Wojciech Tumasz 
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INTERPELACJA NR 498/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. H.Ordonówny (odc. Odkryta – 
Światowida). 
 

 Ponownie na wniosek mieszkańców z budynków położonych przy ul. H.Ordonówny (formalne adresy: 

Odkryta), proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. H. Ordonówny na odc. ul. Odkryta – ul. 

Światowida w rejonie wyjścia z osiedla Akacje 5. Mimo uzyskanej informacji, że proponowane przejście 

byłoby w odległości ok. 115 m od najbliższego przejścia dla pieszych, oraz stwierdzenia, że w takim wypadku 

(ponad 100 m od najbliższego przejścia), Prawo o ruchu drogowym dopuszcza przechodzenie przez jezdnię bez 

wyznaczania przejścia, należy zwrócić uwagę, że gdyby piesi (stosunkowo często idący także z małymi 

dziećmi) mieli do dyspozycji przejście w proponowanym miejscu, to mogliby od maleńkości przyzwyczajać 

dzieci (pokazując też własnym przykładem), że do przechodzenia przez jezdnię służy zebra. W przypadku braku 

przejścia, mieszkańcy (choć zgodnie z prawem) przechodzą w dowolny sposób, czym nie dają dobrego 

przykładu dzieciom. 

 

 Ponownie proszę o wyznaczenie przejścia, które przyczyni się do uporządkowania ruchu pieszego i 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku ul. H. Ordonówny. 

  

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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INTERPELACJA NR 498/2 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. H.Ordonówny (odc. Odkryta – 
Światowida). 
 

 W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (w BIP nr 1200 i 1272) oraz otrzymaną informacją, że 

jesienią pracownicy urzędu przeprowadzą kontrolę zasadności wyznaczenia przejścia dla pieszych w 

proponowanym miejscu (przy wyjeździe z osiedla Akacje 5), proszę o podanie terminów (dzień, godzina) 

kontroli. Ważne jest, aby kontrola nie odbywała się tylko w godzinach pracy pracowników urzędu, ale także 

przed 8-ą rano i po 16-tej po południu. 

  

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 




