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Dotyczy: petycji w sprawie ograniczenia ruchu kołowego na drodze w kierunku Lubiechowa. 

 

 W odpowiedzi na petycję z dnia 17.06.2022 r.  w sprawie ograniczenia ruchu kołowego na 

drodze od skrzyżowania ul. Sportowej przy ogródkach działkowych w kierunku Lubiechowa, 

Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

przedstawia swoje stanowisko w ww. sprawie. 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie, na którym zgodnie z projektem  

pn. „Wyznaczenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na obszarze obejmującym ulice: 

Browarową, Chmielną, M. Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Modrzejewskiej, Sportową i Wojska 

Polskiego w Świebodzicach” wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu, polegającą na 

ograniczeniu prędkości w całej strefie. 

Droga ta jest drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,5-3,0 m, po której 

odbywa się ruch o charakterze lokalnym, w większości do ogródków działkowych. Nie jest nią 

prowadzony ruch tranzytowy. Droga ta pełni również funkcję rekreacyjną. Stanowi ciąg pieszo-

jezdny - jest wykorzystywana przez pieszych i rowerzystów jako trasa spacerowo-rowerowa.  

Z opinii Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy wynika, że na przedmiotowym odcinku 

ulicy Sportowej nie dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.  

Zdaniem tut. Urzędu, ze względu na ukształtowanie drogi, jej niewielką szerokość, wspólne 

wykorzystywanie przez pieszych, rowerzystów i pojazdy, ruch pojazdów odbywa się w sposób 

uspokojony, nie zagrażający bezpieczeństwu pieszych. Kierowca ze względu na panujące tam 

warunki drogowe nie może rozwijać nadmiernych prędkości. 

Rozpatrując wnioskowany montaż progów zwalniających należy brać również pod uwagę to, 

że progi zamontowane na ciągu pieszo-jezdnym będą stanowiły przeszkodę dla pieszych  

i rowerzystów, a przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami lub osób prowadzących wózki 

z dziećmi. 

W związku z powyższym tut. Urząd nie widzi uzasadnienia dla wnioskowanego montażu 

progów zwalniających. 

 

 
Otrzymują:        

1 x Adresat 

1 x IT aa 

          Burmistrz Miasta 

              Paweł Ozga 
 

Sprawę prowadzi: 

Marta Nowak 

tel. 74 666 95 31 


