
Karwiany 17.09.2013 

 

WNIOSEK NR 1 

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej od ul. Majowej do ul. Wiosennej 

 

Uzasadnienie: 

Bezpieczne dojście do przystanku PKS, głównie dla dzieci dojeżdżających do szkół. 

Obecne dojście możliwe jest tylko poprzez zaniedbane i zarośnięte pobocza lub jezdnią, co 

jest bardzo niebezpieczne, gdyż większość kierowców nie przestrzega ograniczenia prędkości 

w terenie zabudowanym. 

Dodatkowo ul. Wrocławska na tym odcinku jest nieoświetlona i w okresie jesiennym, 

zimowym i wiosennym przy wcześnie zapadającym zmierzchu ryzyko wypadków jest bardzo 

duże.  

 

 

 

WNIOSEK NR 2 

 

Budowa progów zwalniających na ul. Wiosennej 

 

Uzasadnienie: 

W chwili obecnej na ul. Wiosennej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.  

Niestety znaczna większość kierowców nie przestrzega tego ograniczenia i porusza się                

po ul. Wiosennej ze znacznie większymi prędkościami. Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość 

dzieci mieszkających na ul Wiosennej i ulicach sąsiednich, a także znaczną liczbę osób 

chodzących ul. Wiosenną, konieczne jest zmuszenie kierowców do zwalniania na tej ulicy. 

Progi zwalniające, które można wykonać niewielkim kosztem (min 3 szt. ustawione na 

fragmencie ul. Wiosennej wykonanym z kostki betonowej) z pewnością zmuszą wszystkich 

kierowców do ograniczenia prędkości, a tym samym bardzo znacznie przyczynią się do 

poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. 

 

 

WNIOSEK NR 3 

 

Zakończenie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Wiosennej 

 

Uzasadnienie: 

Ul. Wiosenna jako jedyna droga gminna w Karwianach nie ma oświetlenia drogowego. Część 

prac została już wykonana – ułożenie okablowania. Biorąc pod uwagę to, że ulica Wiosenna 

służy jako droga dojazdowa do dużych osiedli w Karwianach, przez co bezpośrednio z tym 

związany jest bardzo duży ruch samochodów i pieszych na tej ulicy - brak oświetlenia 

przyczynia się do znacznego wzrostu ryzyka wypadków. 



Rozpatrując ten wniosek również należy wziąć pod uwagę uzasadnienie naszego wyżej 

opisanego wniosku nr 2 – duże zagrożenie ruchu pieszych poprzez nieprzestrzeganie przez 

kierowców ograniczenia prędkości.  

Brak oświetlenia na ul. Wiosennej przyczynia się również do wzrostu ryzyka kradzieży i 

rozbojów. 

 

WNIOSEK NR 4 

 

Rozwiązanie problemu zalewania ul. Wiosennej i domów wzdłuż ul. Wiosennej wodami 

deszczowymi, co zagraża nawet życiu mieszkańców i przechodniów 

 

Uzasadnienie: 

Po każdych opadach deszczu ul. Wiosenna jest zalewana wodami deszczowymi.  

W ul. Wiosennej wybudowana jest kanalizacja deszczowa, Gmina więc ma ułatwione zadanie, 

aby zapewnić odprowadzanie wód deszczowych i umożliwić normalne korzystanie 

mieszkańcom i przechodniom z ul. Wiosennej, będącej ulicą gminną.  

W chwili obecnej po opadach deszczu niemożliwe jest wejście do budynków – tworzą się 

wielkie rozlewiska o głębokości kilkunastu centymetrów. Woda deszczowa zalewa wejścia do 

domów i działki uniemożliwiając normalne korzystanie mieszkańcom i przechodniom z ulicy 

gminnej.  

Dodatkowo wody deszczowe, tworząc rozlewiska, zalewają skrzynki elektryczne.  

Zagraża to bezpośrednio życiu mieszkańców i przechodniów – bardzo wysokie ryzyko 

śmiertelnego porażenia ludzi prądem elektrycznym.  

Czy naprawdę musi ktoś umrzeć porażony prądem elektrycznym, aby Władze Gminy zajęły 

się tym tematem?  

 

 


