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ielsko-Bi ała, dnia. l 8.03 .2021 r,

Wg/ Rozdzielnika

Zarząd Dró g Powiatowych w Bielsku-Białej przesyław załączeniu notatkę służbowąz

wizji lokalnej, która odbyła się w dniu

17 mafca 2021 r.

w ciągu drogi powiatowej nr 4413S

ulicy Zdtojowej w Jaworzu.
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ć,arł,ąół:,

Otrzymują:

l.
2,
3.
4,
5.
6,

KrystynaŻabińska,
Urząd Gminy Jaworze (z prośbao przekazanie zainteresowanym
Biuro Rady Powiatu- Pan Jacek Czader
r

WKiT Starostwo Powiatowe
WRD KMP w Bielsku Białej, ul. Wapienna 45,43-300 Bielsko-Biała
ala

Informacja

)
2)
l

'
4)
5)
6)
7)
B)

)

o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):
Administratorem danych osobolłych jest Zarząd Dróg Polviatovych w Bielsku-Białej, ul.Regera 8l
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych; drogi@dp.powiat.bietsko.pl
Podąne dane osobowe będq przefuarzane v celu realizacji zadań pubticznych określonych przepisami pralła na podstawie
Ęch
przepisólu ora kodeksu postępowani2l administracyjne80,
DostęP do danYch mają PodmioĘ zewnętrzne §uiadczqce usługi na uecz Zarzqdu Drógw Bielsku-Białej w zakresie niezbędnym
do ich realizacji oraz podmioty upravnione do dostępu do danych na podstal,,ie przepisóul prawa.
Zebrąne dane będS przedlJarzane do momentu vygaśni|cia' pidrt^ry prawnej przefu)arzania
z vYłqczeniem celóy} s.tatystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszĘch roszczeń Żdminisiatori danych.
Podanie datrych osobowYch v zakresie obowiqzujqcych przepisów uławolłych jest obowiqzkotłe, i pozostałym zakłesie
dobrolvolne.
Osobie, której dane doĘczq, przysługuje, v przypadkach olłeślonychprzepisami, prawo dostępu do treści stuoich danych oraz
ich sProstowania, usunięcia, ograniczenia przetwarząnia, wniesienia skargi do oiganu ,odriicrego oraz pra|)o do ońłołanią
zgodY na Przehłarzanie dclnych podanych dobrolłolnie w każ:dym czasie. jednakże vycofanie zgidy nie ipłyła na zgodnośćz
pr6!em przetwarzania, którego dokonano na podstall,ie zgody przed jej ł,,ycofaniem.
Szczegółove informacje sq dostępne na stronie internetowej Zarzqdu Dróg Poviatol+ych ltl Bielsku-Białej.

NOTATKA SŁUZBOWA
zwizji lokalnej w dniu 17 marca2021r.
w ciągu drogi powiatowej nr 4413S uI. Zdrojowej w Jaworzu.

Obecni nawizji według załączonej listy obecności,

Na sPotkaniu w dniu

17

.03,2021r. został przeanalizowany wniosek w sprawie poprawy

bezPieczeństwa w ciągu ul. Zdrojowej w Jaworzu w rejonie skrzyżowania
z drogągminną ulicą

Pod Harendą, Podczas sPotkania zawnioskowano o sprawdzenie możliwości
Wznaczenia przejścia
dla PieszYch, usPokojenie ruchu na łuku drogi, wykonanie barier energochłonnych
orazewentualną
przebudowę drogi w celu wyprostowania łuku drogi.

Na wizji sPrawdzono istniejącą infrastrukturę drogową na w/w odcinku drogi powiatowej

i

stwierdzono, co następuje:

o w

celu wYznaczenia PrzejŚcia dla pieszych w rejonie skrzyżowania konieczne byłoby

zarurowanie rowu, budowa chodnika, przeniesienia przystanków autobusowych
względem

o

o

swojej obecnej lokalizacji oraz wykonanie doświetleniaprzejściadla pieszych,

usPokojęnie ruchu PoPrZęZ zastosowanie ftzycznych środków w formie progów
wyspowych
jest
możliwe ze względu na usytuowanie przystanków komunikacji
Przed fukiem drogi nie
PasaŻerskiej. Natomiast zlokalizowanie progów zbytwcześnie przed,miejscem gdzie dochodzi
do Przekraczania dopuszczalnej prędkoścido 40 km/go dz. nie spełniłoby
swojej funkcji,

zastosowanie wYniesionej tarczy skrzyzowania na skrzyżowaniu z ul. pod
Harendą mogłoby

się PrzYczYniĆ do zwolnienia ruchu przed łukiem drogi oraz poprawió bezpieczeństwo
pieszych poruszających się w obrębie skrzyżowania,

'

brak moŻliwoŚci zabicia barier drogowych na łuku drogi z uwagi na zbytmałą
szerokość ciągu
dla pieszych.

Przedstawiciel WYdziału Ruchu Drogowego poinformował o statystyce
kolizji i wypadków

drogowYch,

z

której wYnika

że gŁownym

problemem

jest nie przestrzeganie obowiązującego

ograniczenia prędkościco powoduje wypadanie na łuku z dtogi.

Biorąc Pod uwagę PowyŻsze romisja ustaliła, że w celu uspokojenia ruchu
zastosowanie możliwych rozwiązań.

Sporządziła:
Agnieszka Kopiczko
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