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Pan
Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.115.2017

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie
przeznaczenia w budżecie Miasta Lublin środków na zatrudnienie osoby
przeprowadzającej uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul Nałkowskich 110 przez
przejście na ulicy Romera uprzejmie informuję, że sprawa bezpiecznego przejścia na
wymienionym przejściu była badana przy okazji innej interpelacji, dotyczącej aspektu
bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych.
Poczynione obserwacje na przejściu przez ulicę Romera, między innymi przez
pracownika Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz pracownika Wydziału Oświaty
i Wychowania, wskazują, że jakkolwiek ulica Romera jest drogą tylko jednojezdniową
i z obowiązującym na tym odcinku ograniczeniem prędkości do 40 km/h to
dotychczasowe oznakowanie
wymienionego przejścia nie jest wystarczające
i korzystanie z tego przejścia może stwarzać niebezpieczeństwo dla przechodzących
w tym miejscu przez ulicę Romera. Dlatego też Zarząd Dróg i Mostów podejmie
stosowne działania mające doprowadzić do zwiększenia postrzegalności przejścia
przez kierowców pojazdów, a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa
pieszych korzystających z tego przejścia, w tym uczniów Szkoły Podstawowej nr 30
w Lublinie. Zarządzający ruchem zleci wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
w zakresie wprowadzenia we wskazanej lokalizacji dodatkowego oznakowania
pionowego w postaci tabliczki T-27 „Agatka” umieszczonej pod znakiem D-6 „Przejście
dla pieszych” oraz otworzenia oznakowania poziomego (barwy białej).
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Zgłoszony przez Pana Radnego postulat zapewnienia na wymienionym przejściu
strażnika ruchu drogowego nie byłby działaniem w całości rozwiązującym problem
bezpieczeństwa na przejściu. W tym wypadku należy mieć na uwadze możliwą
dzienną liczbę godzin pracy takiego pracownika oraz fakt, że uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 30 odbywają zajęcia od godziny 7.15 do godziny 17.40, zaś liczna
grupa uczniów uczestniczy w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w szkole nawet
do godziny 20.10. Ponadto, z wymienionego przejścia w różnych porach dnia i w
różnych dniach tygodnia korzystają też osoby nie będące uczniami szkoły. Z tego też
względu podejmowane działania mające podnieść poziom bezpieczeństwa na
przejściu powinny odnosić się do wszystkich potencjalnych użytkowników
przedmiotowego przejścia.
Mając na uwadze planowane przez Zarząd Dróg i Mostów prace, tj.
wprowadzenie we wskazanej lokalizacji dodatkowego oznakowania i wyznaczenie na
jezdni przejścia w sposób bardziej widoczny oraz nadchodzący okres wakacyjny
informuję, że w nowym roku szkolnym zostanie przeprowadzony ponowny monitoring
bezpieczeństwa na przedmiotowym przejściu. W zależności od wyników wizyty
monitorującej, jeżeli będzie to konieczne, zostaną podjęte stosowne dalsze działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na w.w. przejściu.

Prezydent Miasta Lublin
/-/ dr Krzysztof Żuk
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