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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

       ul. Płowiecka 31

      44-121 Gliwice 

Dotyczy: oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic: Żernickiej, Warmińskiej i Wigilijnej

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie przynajmniej oznakowania poziomego na skrzyżowaniu

ulic: Żernickiej, Warmińskiej i Wigilijnej, w rejonie przystanku autobusowego linii 59 i 60.

Omawiane miejsce pokazuje poniższa fotografia pozyskana z serwisu GOOGLEearth:

W ostatnich latach, m. in. na skutek otwarcia Hotelu Modrzewiowy Dwór,

nastąpiło zwielokrotnienie ruchu na tych ulicach. Wielokrotnie otrzymy-

waliśmy  sygnały  od  Mieszkańców  o  wielu  niebezpiecznych  sytuacjach,

jakie zdarzają się na tym skrzyżowaniu. Ostatnio dotarł do nas list, którego

fragmenty pozwolę sobie zacytować: 

„Jeżdżąc ulicą Warmińską w kierunku centrum kilkakrotnie byłem zmuszony
bardzo gwałtownie hamować, gdyż kierowcy nadjeżdżający ulicą Żernicką
i skręcający w kierunku ulicy Gdyńskiej wykonują ten manewr z dużą pręd-
kością jadąc na ukos, czemu sprzyja fakt, że skrzyżowanie jest usytuowane
przy pętli autobusowej. W podobny sposób zachowują się kierowcy jadący

od ulicy Gdyńskiej  w stronę centrum.”  oraz propozycja: „W mojej  ocenie
wprowadzenie  oznakowania  poziomego  polegającego  na  wydzieleniu  z  placu  pętli  autobusowej  oraz  popro-
wadzeniu linii w taki sposób, aby jadący ulicą Żernicką w kierunku ulicy Gdyńskiej musieli trzymać się prawej strony

ulicy Wigilijnej zmusiłoby ich do ograniczenia prędkości przy wykonywaniu skrętu.”

Nie sposób nie  zgodzić  się  z  propozycjami  Pana Kierowcy zawartymi  w jego liście,  ponadto sądzimy,

że jeszcze skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie wysepki, która wymuszałaby i skanalizowała ruch

w obrębie tego skrzyżowania, i to w taki sposób, by niemożliwe było ścinanie zakrętów, a tym samym zajeżdżanie

drogi prawidłowo jadącym pojazdom. 

Z góry dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

 

   W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"

Otrzymują:

1. Adresat

2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann

3. II Komisariat Policji w Gliwicach

4. Straż Miejska w Gliwicach

5. a/a.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl


