
         Świebodzice, dn. 26.10.2020 r. 

 

IT.0003.53.2020.MN 

 

                     

         Pan Sebastian Biały 

 Radny Rady Miejskiej  

 w Świebodzicach  

 

 

 

 

Dotyczy: organizacji ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Wolności i Stawowej w Świebodzicach – 

pismo BR.0004.84.2020HG z dnia 12.10.2020 r. 

 

 

  W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 07.10.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

12.10.2020 r.) w sprawie organizacji ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Wolności i Stawowej  

w Świebodzicach poniżej przedstawiam stanowisko Urzędu w tej sprawie. 

 Ulica Wolności do końca 2019 r. znajdowała się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 373  

w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Do zarządcy drogi wyższej kategorii 

należy również oznakowanie na wlotach dróg bocznych. Do czasu przekazania zarządzania ulicy 

Wolności do Gminy Świebodzice, ówczesny zarządca drogi nie uznał za zasadne wyznaczenie 

przejścia dla pieszych we wskazanej lokalizacji. Po przejęciu zarządzania drogą przez gminę do  

tutejszego Urzędu nie wpłynęły inne wnioski wskazujące na potrzebę wyznaczenia przejścia dla 

pieszych we wnioskowanym przez Pana miejscu. 

 W celu zajęcia obiektywnego stanowiska Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury 

Technicznej tut. Urzędu wystąpi do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o przedstawienie statystyki 

wypadków z udziałem pieszych we wskazanej lokalizacji.  

 O wynikach analizy bezpieczeństwa i ewentualnej możliwości wykonania przejścia dla 

pieszych poinformujemy Pana osobnym pismem.   

  

 

 

 
 

Otrzymują: 

1 x adresat 

1 x BR w/m 

1 x a/a IT 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Marta Nowak 

tel. 74 666 95 31 



         Świebodzice, dn. 27.10.2020 r. 

 

IT.0302.14.2020.MN 

 

 

 

                    Komenda Powiatowa Policji  

         Wydział Ruchu Drogowego 

         ul. Jagiellońska 23  

         58-100 Świdnica  

 

 

 

 

Dotyczy: zestawienia wypadków na skrzyżowaniu ulic Wolności i Stawowej  Świebodzicach.  

 

 

  W związku z zapytaniem Radnego Rady Miejskiej w Świebodzicach Pana Sebastiana 

Białego, dotyczącym organizacji ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Wolności i Stawowej  

w Świebodzicach (w załączeniu kserokopia pisma) i związku z tym wyznaczeniem przejścia dla 

pieszych na ww. skrzyżowaniu, Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu 

Miejskiego w Świebodzicach zwraca się z wnioskiem o przedstawienie statystyki wypadków z 

udziałem pieszych we wskazanej lokalizacji, w ciągu ostatnich 5 lat. Prosimy również o podanie 

przyczyn zaistniałych zdarzeń. 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x a/a IT 

 

 

Do wiadomości: 

1 x Pan Sebastian Biały  

      Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Marta Nowak  

tel. 74 666 95 31 
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