RDŻ/05/10/2019

Gliwice, dnia 20.10.2019 r.
Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
ul. Barbary 21a
40-053 Katowice

Dotyczy:

prośby o przesunięcie przystanku autobusowego

Szanowni Państwo!
Rada Dzielnicy Żerniki, na prośbę mieszkańców, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie
przystanku autobusowego linii 702 (stanowisko 1), aktualnie usytuowanego u zbiegu ulic Rogozińskiego
i Chałubińskiego (współrzędne geograficzne: 50 019'38,32”N, 18041'55,15”E) o około 70 mb, w kierunku
ul. Granicznej (współrzędne geograficzne: 50019'39,81”N, 18041'51,66”E). Poniższe zdjęcia przedstawiają
aktualną sytuację w tych miejscach (zdjęcia pozyskane z serwisu Google Earth):

Widok na aktualny przystanek

Widok miejsca na potencjalny przystanek

Jak doskonale widać na zdjęciu z lewej, w miejscu przystanku brak jest chodnika, samo wyjście
z autobusu, szczególnie dla osób z nawet drobną niepełnosprawnością, jest bardzo problematyczne,
po prostu brak jest tam miejsca na „postawienie nogi” - o wyjściu z wózkiem, także dziecięcym, można
tylko pomarzyć. Proponowane nowe miejsce usytuowania przystanku, jak widać na powyższym zdjęciu,
znajduje się w miejscu, gdzie istnieje szeroki chodnik, ponadto tuż obok jest przejście dla pieszych.
Jest to miejsce doskonale skomunikowane z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, zarówno dorośli,
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jak i dzieci korzystające z tej linii autobusowej, będą znacznie bezpieczniejsze przy przechodzeniu na
drugą stronę ulicy (chodnik znajduje się tylko po jednej stronie jezdni), gdyż przystanek znajdzie się
w bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych.
Rada Dzielnicy Żerniki przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa pieszych i pojazdów
samochodowych na ulicach naszej Dzielnicy i dlatego zwraca się z gorącą prośbą o przeniesienie ww
przystanku w bezpieczniejsze miejsce, wskazane przez nas w tym piśmie.
Z góry dziękujemy za przychylność w rozwiązaniu tego problemu.
Z wyrazami szacunku,
w imieniu Rady Dzielnicy "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Strona internetowa: www.zerniki.gliwice.pl
4. a/a.
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