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Kraśnik, dnia 24 października 2016 r.

Pani
Wioletta Kudła
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2016r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Przedstawiła trzy zapytania od mieszkańców Kraśnik.
Pierwsze dotyczy wyjazdu z ul. Węgierskiej na ul. Wyszyńskiego. Wycięcie drzew z
okolicznych działek nie rozwiązało problemu i dalej ten wyjazd jest niebezpieczny,
niewidoczne są samochody jadące z jednej i drugiej strony ulicy Wyszyńskiego. Mieszkańcy
zwrócili się z prośbą czy nie można by było tam postawić lustra drogowego przy wyjeździe z
ul Węgierskiej, poprawiło by to trochę tą widoczność.
Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz.U.03.220.21810), lustra drogowe (U-18) stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy
drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to
przede wszystkim: skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych, wyjazdów z posesji, przystanków
komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic, dróg wewnętrznych w
zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp. Lustra „przekłamują” odległość
widocznego w nim pojazdu od tej jaka jest w rzeczywistości. Aby dobrze widzieć
nadjeżdżające pojazdy, lustro musi znajdować się w bliskiej odległości od oczu kierowcy, a
nie po drugiej stronie jezdni. To z kolei wyklucza zastosowanie tego urządzenia w
skrzyżowaniu ulic Węgierska – Wyszyńskiego. Ponadto lustra drogowe nie rozwiązują
problemu ograniczenia widoczności ze względu na ich częste zaparowanie i oszronienie przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych, stają się ponadto celem aktów wandalizmu .
W związku z powyższym wysokie są koszty eksploatacji luster drogowych.
Treść interpelacji 2: Drugi problem, który był już zgłaszany wielokrotnie to ławeczki na ul.
Lubelskiej. Ja wiem, że Lubelska to jest ulica wojewódzka, ale po tej wojewódzkiej drodze
chodzą nasi mieszkańcy do kościoła, są to w większości starsi ludzie. To jest długa ulica i tam
ze dwie ławeczki to stać miasto, żeby postawić, tak aby ludzie starsi mogli sobie odpocząć w
czasie tej drogi.
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Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację informujemy, że w bieżącym roku zakupione
zostaną ławki, które następnie prawdopodobnie już na wiosnę, ustawione zostaną na ul.
Lubelskiej.
Treść interpelacji 3: Trzeci problem to zaśmiecony las przy ul. Grunwaldzkiej, Klonowej.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację informujemy, że las posprzątany został przez
Czyste Miasto.
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