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1. Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji/ zapytania

Mieszkańcy ul. Betonowej zwrócili się z prośbą o możliwość zwiększenia  bezpieczeństwa 
osób tam mieszkających oraz korzystających z mieszczącego się tam placu zabaw.

Proszę o przeanalizowanie ich propozycji zawartych w przekazanym piśmie.

                                                                                     



Czeladź, 06.05.2021r.

Podanie o zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Betonowej

W imieniu mieszkańców zwracamy się prośbą o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
i dzieci, jeżdżących na rowerach, hulajnogach czy też idących na plac zabaw lub wracających z niego.
Przy ulicy Betonowej na tzw „skwerku” (na działce nr 10/3) jest plac zabaw gdzie od momentu jego
powstania jest coraz więcej dzieci nie tylko tych lokalnie mieszkających ale też z innych osiedli, co
można zaobserwować każdego dnia ile przebywa dzieci i z niego korzysta

. Ponieważ wydłuż ulicy Betonowej nie ma chodników, wszyscy korzystają z jezdni (nie da się
na skwerku jeździć na rowerze, hulajnodze czy rolkach), co nie jednokrotnie może doprowadzić do
kolizji  bądź wypadku z udziałem dzieci.  Dodatkowo co można zobaczyć na poniższych zdjęciach
połowa  jezdni  jest  zajęta  przez  parkujące  na  niej  samochody  jest  do  dodatkowy  element
zmniejszający bezpieczeństwo. 

W związku  z  tym chcielibyśmy  prosić  Państwa  o  wstawienie  dodatkowego  oznakowania  
(w proponowanych miejscach na załączonym poniżej  rysunku) w postaci  pionowych znaków B-33
ograniczenia  prędkości  do  20km/h.  Po  inwestycji  w  roku  2019  wymiany  kanalizacji  została  też
położona nowa nawietrzania na jezdnię, przez co kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość, w
związku  z  tym  nie  zwracają  uwagi  tylko  jeżdżą  z  dużymi  prędkościami  –  dużo  więcej  niż  ta
dopuszczalna  –  można  to  nie  mając  przyrządu  pomiarowego  zaobserwować.  Aby  zabiec
wyprzedzająco  tragedii  a  nawet  przyczynić  się  do  tego  ze  zrobiliśmy  wszystko  zwracamy  się  o
zainstalowanie  dodatkowego  oznakowania.  Nie  czekajmy  aż  się  coś  wydarzy  i  dotkanie  naszych
najbliższych.

Propozycja lokalizacji dodatkowego oznakowania



Propozycja lokalizacji znaku b-33 na wjeździe ulicy Betonowej pomiędzy nr 2 i 4

Propozycja lokalizacji znaku b-33 na ulicy Betonowej pomiędzy nr 28 i 26



Uprzedzając  odpowiedź,  że  na  wjeździe  na  ulicę  Stalową  z  której  wjeżdżamy  na  ulicę
Betonową jest oznaczenie w postaci  znaków ograniczających prędkość oraz droga bez przejazdu.
Chcielibyśmy również zwrócić  uwagę na ten fakt,  znak jest  bardzo mało widoczny ponieważ jest
bardzo wysoko zainstalowany (żeby służby porządkowe znaku nie  uszkodziły)  (poniżej  zdjęcie)  a
zjazd z ulicy Nowopogońskiej jest ze spadkiem do ulicy Stalowej w dodatku na zakręcie. Co powoduje
ze te dwa czynniki wpływa na ograniczenie widoczności znaku i nie jednokrotnie kierowcy o istnieniu
tego znaku nie wiedzą.

Istniejący znak na wjeździe ulicy Stalowej do Betonowej

Mieszkańcy zgłaszają chęć wsparcia finansowego lub sfinansowania zakupu znaków drogowych aby
zwiększyć bezpieczeństwo przy ulicy  Betonowej  dla  wszystkich korzystających z uroków naszych
zasobów przy ulicy Betonowej tj. placu zabaw, skwerku jednocześnie można przejechać się lub uczyć
jazdy na rowerze, hulajnodze czy rolkach .

Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego podania o zwiększenie bezpieczeństwa
przy ulicy Betonowej.

Z poważaniem 
Mieszkańcy ulicy Betonowej


