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Dawid Durał , 2020-01-29

WNIOSEK

interpelacja ws. likwidacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Wita Stwosza

Na podstawie art. 24  ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym interpeluję o  likwidację sygnalizacji świetlnej na 

ulicy Wita Stwosza.

Szanowny Panie Prezydencie, w śródmieściu obowiązuje strefa tempo 30, która wymusza na kierowcach 

spowolniony ruch, zmianie ma ulec również w najbliższym czasie podejście do pieszych tj. pieszy przy 

przejściu ma mieć pierwszeństwo. Pisma Policji również potwierdzają zasadność wprowadzenia strefy tempo 

30.

W związku z powyższym wydaje się zasadne stopniowe likwidowanie infrastruktury sygnalizacyjnej.

Dobrym miejscem startu byłaby ulica Wita Stwosza, na której to  w opinii mieszkańców sygnalizacja świetlna jest 

zbędna, a ja przychylam się do tej opinii.

W związku z powyższym interpeluję o  czasową likwidację świateł na ulicy Wita Stwosza celem przeprowadzenia 

próby/testu czy strefa tempo 30 rzeczywiście spełnia oczekiwania zarówno urzędu jak i mieszkańców. Przy 

prędkości nie przekraczającej 30km/h, w tamtym miejscu sygnalizacja świetlna wydaje się całkowicie zbędna.

Z wyrazami szacunku

Dawid Durał

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).

"Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/
System FINN 8 SQL

Strona 1 z 1

Data wydruku: 29.01.2020



Podpis 1 UPO

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2020-01-29 09:18:10

PODPISUJĄCY

Imię Dawid

Nazwisko Durał

Drugie imię

ID konta ePUAP Duras82

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.
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