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Krapkowice, 07.12.2020 r.

Sz. P.
Katarzyna Zastępa

W odpowiedzi na złożoną petycję z dnia 28.09.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu)
dotyczącą zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Ligonia, ul. Działkowej oraz ul. Dambonia
w Krapkowicach informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz po
zasięgnięciu opinii Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach zdecydowano
o wprowadzeniu następujących rozwiązań:
1. Postulat petycji nr 1: usunięcie znaków B-36 w ciągu ul. Ligonia na wysokości posesji
nr 11-15.
Wprowadzenie oznakowania B-36 po obu stronach drogi na odcinku od skrzyżowania
ulic Ligonia z Dambonia do skrzyżowania ulic Ligonia z Działkową podyktowane było
usprawnieniem ruchu oraz poprawą bezpieczeństwa w ciągu ul. Ligonia, gdzie obecnie
występuje zwiększone natężenie ruchu, związane m.in. ze znajdującymi się w pobliżu
obiektami usługowo-handlowymi. Powyższe założenia zostały osiągnięte poprzez
wprowadzenie w/w zmiany organizacji ruchu. W związku z tym ograniczenie
w długotrwałym postoju samochodów nadal uznaje się za zasadne. Dlatego w celu
ułatwienia wjazdu mieszkańcom na teren posesji, wprowadzona zostanie zmiana
oznakowania pionowego, polegająca na zastąpieniu znaku B-36 (,,zakaz zatrzymywania
się") znakiem B-35 (,,zakaz postoju").
2. Postulat petycji nr 2: Ograniczenie prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Ligonia.
Brak uzasadnienia dla ograniczenia prędkości na przedmiotowym odcinku drogi
gminnej, podobnie jak w opinii KPP w Krapkowicach.
3. Postulat petycji nr 3: wyznaczenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Działkowej
oraz ul. Ligonia w Krapkowicach.
Powyższy postulat został uznany za zasadny. Ponadto na wniosek KPP
w Krapkowicach wyznaczone zostanie dodatkowe przejście dla pieszy ch na ul. Ligonia
(przed skrzyżowaniem z ul. Działkową, kierunek od ul. Ks. Koziołka).
Otrzymują:

I. Adresat
2. Rada Miejska w Krapkowicach
3. a/a
Sprawę prowadzi: Damian Górski, GKI, tel. 77 44 66 88 I
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl
Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl

