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Pani
Krystyno śIiż
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ul. szymanowskiego 19
47-206 Kędzierzyn-KoźIe

W odpowiedzi na pismo Nr 2SM2.033.5.21 .2OIZ z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie

dodatkowego oznakowania przejśc dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 423 w miejscowości

Kędzierzyn-Koźle _ ulica Kłodnicka, pragnę poinformoWać, co następuje'
Przedmiotowy wniosek został ponownie przeanalizowany na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu

DrogoweBo, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa

opolskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji W opolu oraz zarządu Dróg Wojewódzkich w opolu.
tstniejące, jak i projektowane przejście dla pieszych jest oznakowane prawidłowo, zgodnie ze

sŻczegÓłowymi Warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

beZpieczeństwa ruchu drogowego iWarunkóW ich umieszczania na drogach'

Z uwagi na powyższe oraz ze Względu na fakt, iż przedmiotowe przejścia dla pieszych znajdują

5ię na terenie zabudowanym nie znaleziono uzasadnienia przemawiającego za Wprowadzeniem

oznekowania innego niż wskazane w obowiązujących przepisach.

odnośnie wykonania Wzbudzanej sygnalizacji świetlnej _ pragnę poinformować, że

wykonanie takiej sygnalizacji na jednym przejściu dla pieszych nie poprawiłoby bezpieczeństwa ruchu

drogowego' sygnalizacja ta musiałaby objąć równieŹ obręb skrzyżowania Z ulicami
podporządkowanymi (ul. szymanowskiego, Jagiellońska, ewentualnie Grzybowa), co z uwaBi na jego

rozIegłośĆ byłoby bardzo trudnym zadaniem, który w efekcie mógłby się przyczynić do powstawania

ZatoróW W tej cZęści Kęd zie rzyna-KoŹla. ]ednocześnie Zadanie takie Wyma8a przygotoWania

stosownej dokumentacji i uzyskania'Wszystkich niezbędnych pozwoleń, co W chwili obecnej jest

niemożliWe z uWa8i na ograniczone środki finansowe.przeznaczane na inWestycje drogowe.
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Dyrektor Depańamentu lnfrastruktury i Gospodarki

Wasz Znak DIG-1.8022.188.2012

Z dużą radością pzyjmujemy decyzję o wyznaczeniu nowego pzejścia d|a pieszych w popzek drogi

wojewódzkiej 423 - ul' Kłodnickiej w obrębie sk|epu LeWiatan i ulicy Gzybowej w Kędziezynie-Koź|u'

Prosimy jednak o ponowne pŻeanalizowanie ustawienia znaków T-0 
"fluorescencyjnych 

z fo|ii |||

generacji'' zarówno na nowo powstającym pzejściu, .jak również na pzejściu w okolicy sklepu ,,Cichoń''. Są one

znacznie lepiej widoczne dla kierujących pojazdami niż znaki D-6 i P-10.

W obrębie drogi wojewódzkiej 423, która jesł drogą dojazdową do autostrady i drogą całkowicie

p2e|otową przez nasze osiedle, taki wydatek opłaci się, poprawi on bardzo mocno bezpieczeństwo dzieci, a ono
jest najwaŹniejsze i żadne braki w budżetach nie mogą narażać bezpieczeńst\iva, szczególnie małych dzieci

idących do szkoły'
Nadal utzymujemy nasz wniosek, że najlepszym rozwiązaniem są światła kierujące ruchem w obrębie

tego sklzyżowania, Jednak jeśli jest to nieńożliwe, to prosimy o ustawienie nowych znacznie bardziej

widocznych znaków fl uorescencyjnych.
Prosimy nie tłumaczyć możliwości ustawienia nowego oznakowania brakami finansowymi' bo jak już

pisaliśmy' bezpieczeństwa dzieci nie moŹna uzależniac od finansów'

Nie podzieIamy również argumentacji o zatorach na drodze 423'

W związku z powyższym zwracamy się ponownie z wnioskiem o zmianę znaków w obrębie pzejścia dla

pieszych'Cichoń'oraz na nowo powstającym pzejściu'
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Niniejszym jnformuję, że tutejszy Urząd otrzymał wniosek Nr zsv2.o33.5.27.2oL2 z dnia o7 maja
2012 roku, otrzymany za pośrednictwem zarządu Dróg WojewódŻkich W opolu, przy piśmie
Nr ZDW.WD.4023.6 .2012.f G z dnia 21 maja 201,2 roku, w sprawie zmian oznakowania pionowego i poziomego
W docelowej organizacji ruchu drogi Wojewódzkiej Nr 423 * ul. Kłodnickiej, polegających na: ustawieniu
specjalnych tabIic T_0 ,,fluoroscencyjnych z folii lll generacji" koloru źółtego lub pomarańczowego W miejsce
istniejących znakóW D-6 ,,przejście dla pieszych" z tabliczkami T-27 ,,tabliczka wskazująca, ze przejście dla
pieszych jest szcze8ólnie uczęszczane ptzez dz]eci" na przejściu dla pieszych, na wysokości sklepu ,,cichoń,,;
Wyznaczeniu nowego przejścia dla pieszych'W obrębje sklepu LEW|ATAN oraz oznakowaniu tego przejścia,
a także skrzyżowania WW. drogi WojeWódzkiej z drogą poWiatową Nr 2069 o _ ul. szymanowskjego sygnalizacją
świetlną w m' Kędzierzyn-Koźle (05. Kłodnica).

W zWiązku z powyżsŻym przeprowadzona została przez przedstaWicieli Departamentu lnfrastrukturyj Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa opolskie8o 'l zalządu Dróg Wojewódzkich w opolu
Wspólna Wizja lokalna W terenie.

Wyżej Wymieniona spraWa omóWiona została na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, W skład której Wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa opolskiego,
Komendy Wojewódzkiej Policji W opolu i zarządu Dróg Wojewódzkich W opolu, na której następująco
zaopiniowano przedmiotowe zmiany oznakowania.

Komlsja przychyla 5ię do Wyznaczenla nowego przejścia dla pieszych w poprzek drogi Wojewódzkiej
Nr 423 _ ul. Kłodnickiej, pomiędzy skrzyżowaniami tej drogi z drogami: powiatową Nr 2069 o - u|.
szymanowskiego i 8minną Nr 10777]. o _ ul' Grzybową, na wysokości sklepu LEWlATAN.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Dróg Wojewódzkich W opolu oddział Terenowy w Głubczycach
Żostał zobowiązany do przygotowania projektu powyższej zmiany oznakowania W docelowej organizacji ruchu
drogi wojewódzkiej nr 423 W m. Kędzierzyn_Koźle (os. Kłodnica). Po pozytywnym Żaopinlowanju przez Komisję
BRD, a następnje zatwierdzeniu ww' projektu prŻez marszałka WojeWództwa opolskie8o, przedmiotowa zmiana
oznakowania wprowadzona Żostanie W terenie'

Jeśli chodzi o ustawienie wW. tablic T-o W miejsce znaków D-6 z tabliczkami T-27 oraz zamontowanie
sy8nalizacji śWietlnej na Wspomnianym powyżej odcinku drogi Wojewódzkiej 423, ne8atywnie zaopiniowano na
Komisji przedmiotowe zmiany oznakowania.
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Komisja stwierdza, że przejście dla pieszych wyznaczone W obrębie sklepu,,Cichoń" jest dobrze
widoczne dla kierujących pojazdami i dostatecznie oznakowane znakami poziomymi P-10 ,,przejście dla
pieszych" i P-14 ,,linia warunkowego zatrzymania" oraz pionowymi D-6 | T-27 - zgodnie z rozporządzenlem
Ministra |nfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz' U' Nr 220, poz.2L8L). z kolei zamontowanie sygnalizacji śWietlnej na przedmiotowym odcinku
WW. drogi Wojewódzkiej Wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej, jednakże ze względu na oBraniczone
środki finansowe w budżecie Województwa opolskiego na 2012 rok i lata kolejne, wykonanie przedmiotowej
inwestycji jest niemożliwe W krótkim okresie czasu' W chWili obecnej realizoWane są jedynie zadania
przewidziane w ramach RPO WO 2007-2013.

Ponadto chciałbYm poinformować, że w dniu 23 marca 20].1 roku, przy piśmie Nr Dlc-l'8022'4'2o7L,
marszałek Województwa opolskiego zatwierdził zmiany oznakowania pole8ające na ustawieniu urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego U-18a (2 szt.),,lustro dro8owe" dla Wyjazdu z parkingu przed sklepem

,,LeWiatan" i dla Wyjeżdżających z ulicy szymanowskiego na przedmiotową drogę wojeWódzką oraz dostawieniu
tabliczek T-27 (2 szt.) pod znakami D-6 na przedmiotowym przejściu dla piesŻych, które znaczenie Wpłynęły na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W zwiąŻku z powyżsŻym nie widzę podstaw do zamiany znakóW D-6 z tabliczkami T-27 na tablice T_o

oraz zamontowanie sygnalizacji śWietlnej z uWagi na brak środków finansowych orazfakt,iż doprowadziłoby to
do powstania zatoróW W ciągu DW Nr 423 W m, Kędzierzyn-Koźle.

Do wiadomościi

Komenda Wojewódzka Policji w opolu
Wydział Ruchu Drogowe8o
zarząd Dróg Wojewódzkich w opolu
zarząd Dróg WojeWódzkich w opolu
oddział Terenowy w Głubczycach - do realizacii

2.
3.

4. aa

^toPotsKlE

r'03] opole,.e }J3;7 5'] !6 j10 51l' fai 'r3]7'łl'!i]..]nar a6Dlek'ioplhke'p

www.opolskie.pl



oddział Terenowy
w Głubczycach

48-100
GŁUBcZYcE

ul. KoŚciuszki 8

!eł. ł85 308! lłł 3
/a-r JEj i0 8-l

oddział Terenowy
w Gtodkowie

49-200 GRODKOW
ul. Wrocławska 59

teł']l55l)3
JdX łls 5l 15

oddział Terenov'.ry
w oleśnie

46-300 0LESNO
ul. \Ąłelkie

PrŻedmiBście 3

tel. (.i-ł) !s0 9l lx)

./ax. /JJj _]_lł ]] ,95

olu

2DW.WD.4023 .6 2012.TG opole' dnia 2i.05.Ż01Ż r'

Depańament i Gospodarki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w opolu w załączeniu przekazuj e

pismo Zespofu Szkoł Miejskich Nr 2 sprawie wyznaczenia przejścia dla

pieszych w m. Kędzierzyn Koźle ul' Kłodnicka droga wojewódzka Nr 423,

celem załatwienia wedlug kompetencji.

opinia tutejszeg o Zarząduzostanie przedstawiona po

przeprowadzeniu wspólnej wizji lokalnej w terenie.

Załącznlk.
- Pismo Zespołu' Szkół Miejskich Nr 2 Nr ZSM2.033 .5.Ż1 'Ż01Ż z dn\a

0'7 .05.201Ż r.
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