ROŻ/01/01/2016

Gliwice, dnia 20.01.2016r.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
Dotyczy:

ustawienia znaków informacyjnych i drogowskazów
Szanowni Państwo!

W związku z powtarzającymi się przypadkami wjazdu samochodów ciężarowych, w tym tzw. TIR-ów,
w ulicę Legnicką, ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustawienie stosownych znaków informujących
kierowców, głównie samochodów ciężarowych, o ograniczeniach tonażowych i kierunku jazdy w stronę Zabrza.
W tej sprawie zwracało się do Państwa Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Żerniki, pismem
o sygnaturze nr SSKŻ/06/05/2015 z dnia 20.05.2015r. Niestety pismem ZDM.423.172.2015GA z dnia 16.06.2015r.
poinformowano nas, że zostaną jedynie ustawione dwie tablice typu F-5 uprzedzające o obowiązującym
ograniczeniu tonażowym w ciągu ul. Elsnera. Jak się okazało, takie rozwiązanie nie przyniosło żadnego
pozytywnego rezultatu, w dalszym ciągu samochody ciężarowe wjeżdżają w ulicę Legnicką lub Stepową,
„zapędzają” się nawet do ul. Sylwestrowej i Noworocznej.
Jak informowaliśmy we wspomnianym powyżej piśmie, od pewnego czasu można zaobserwować, że
kostka brukowa, z której wykonana jest nawierzchnia ul. Legnickiej, ulega popękaniu a ulice w niedługim czasie
tak będą zdewastowane, że nadawały się będą jedynie do generalnego remontu.
Taka sytuacja bierze się stąd, że ustawiono jedynie 1 zmodyfikowany znak typu F-5 tuż przy wlocie w ul. Elsnera,
jednak na znaku nie znalazła się
informacja o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdów, tak jak to
nakazuje wzór znaku F-5:
Ponadto, ta informacja pojawia się zbyt
późno, gdy samochód już wjeżdża
w ulicę Elsnera i nie ma możliwości
manewru i zmiany kierunku ruchu.
W ciągu ul. Tarnogórskiej brak
znaków typu F-6, uprzedzających
o zakazie wjazdu w ulicę Elsnera
pojazdów o masie całkowitej powyżej
dopuszczalnej na tym odcinku drogi.
Ponadto znaki informujące o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, typu B-18 (np. z informacją, że nie
dotyczy ruchu lokalnego), należałoby ustawić już przy wjeździe w ulicę Elsnera z ul. Tarnogórskiej, aby uniknąć
wjazdu samochodów ciężarowych w obszar, z którego nie ma możliwości kontynuowania jazdy w żadnym
kierunku!
Takie rozwiązanie wyeliminowałoby całkowicie przejazdy samochodów tego typu ulicami Żernik
w kierunku Zabrza.

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

Druga sprawa dotyczy ustawienia stosownych drogowskazów informujących kierowców o wyborze drogi
w kierunku Zabrza. Dotyczy to zasadniczo dwóch skrzyżowań a mianowicie:
• w ciągu ul. Elsnera na skrzyżowaniu z ul. Szymanowskiego
• w ciągu ul. Legnickiej przy zjeździe w ul. Na Łuku
Wielu kierowców, nie znających topografii Żernik, dojeżdża ul. Legnicką aż do ul. Noworocznej/Sylwestrowej lub
skręca w ulicę Stepową i na końcu tych ulic pytają jak dojechać do Zabrza - drogowskazy ułatwiłyby im przejazd.
Zatem ponownie prosimy o ustawienie drogowskazów typu E-3 lub E-4 odpowiednio na ul. Elsnera przy
wjeździe w ul. Szymanowskiego oraz na ul. Legnickiej przy wjeździe w ul. Na łuku.
Z góry dziękujemy za pozytywne ustosunkowanie się do w/w spraw.

W imieniu Rady Osiedla "Żerniki"

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. a/a.

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

