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PROTOKÓŁ

NR 1/2021

Posiedzenia zdalnego
KOMISJI

BEZPIECZEŃSTWA

RUCHU DROGOWEGO

z dnia 5 stycznia 2021 r.

1. MPK wnioskuje o przesuniecie słupka drogowego (pylonu) U-5b na ul. Kazimierza
Wielkiego z uwagi na manewr skrętu autobusu z ul. Widok. WIM wykona projekt.
2. SM przekazuje wniosek mieszkańca dotyczący zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla
pojazdów osób niepełnosprawnych na ul. Bezpiecznej oraz zmniejszenie prędkości z 40 na
30 km/h. WIM informuje, że miejsca dla poj. osób niepełnosprawnych wyznaczane są na
wnioski indywidualne w oparciu o Zarządzenie Prezydenta nr 3562/16 w sprawie zasad i
trybu rozpatrywania wniosków o wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych,
zastrzeżonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Prędkość 40 km/h pozostaje bez
zmian.
3. SM przedkłada wniosek mieszkańca dotyczący ul. Kaznodziejskiej- przeniesienie barier (w
załączeniu szkic). WIM wykona projekt.
4. SM przedkłada wniosek dotyczący ul. Trzebnicka od ul. Kleczkowskiej do
ul. Kraszewskiego-weryfikacja oznakowania B-35
„Nie dotyczy chodnika”. Komisja
opiniuje pozytywnie. ZDIUM wykona.
5. SM wnioskuje do ZDIUM
o uzupełnienie znaku P-20 (istniejący znak D-18a ) na
ul. Trzebnickiej. WIM wykona projekt.
6. SM przedkłada wniosek firmy Chemeko-System dotyczący utrudnień w
odbieraniu
odpadów komunalnych przy ul. Oporowskiej. Komisja opiniuje pozytywnie montaż dwóch
słupków. ZDIUM wykona.
7. ZDIUM przedkłada wniosek WRD KMP dotyczący ustawienia znaku D-4a na ul. Konińskiej.
WIM wykona projekt.
8. ZDIUM przedkłada wniosek dotyczący likwidacji koperty w związku z rezygnacją Art.
Hotelu. Komisja opiniuje pozytywnie. WIM wykona projekt.
9. ZDIUM przedkłada opinie do projektów ORD:
− ul. Dąbrowskiego/Kniaziewicza-poprawa bezpieczeństwa pieszych,
− ul. Prochowicka (Przedszkole)- poprawa bezpieczeństwa pieszych,
− ul. Jagodowwa, Poziomkowa, Truskawkowa- strefa 30 km/h.
10. ZDIUM wnioskuje ponownie
do SM i Policji o kontrolę ul. Buforowej pod kątem
parkowania oraz poruszania się pojazdów po chodnikach i ściankach rowerowych.
11. ZDIUM przedkłada wniosek dotyczący poprawy czytelności oznakowania tymczasowego
przy budowie na ul. Wyszyńskiego. WIM przekaże do wykonawcy konieczność likwidacji
oznakowania docelowego.
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12. WRD KMP przedkłada wniosek dotyczący uporządkowania oznakowania na ul. Menniczej.
WIM rozezna temat.
13. ZDIUM przedkłada projekt ORD lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Na Grobli.
WIM pobrał do zaopiniowania.
14. WIM przedkłada projekt korekty ORD lokalizacja słupków na skrzyż. al. Architektów
i ul. Frydeckiego. ZDIUM pobrał do zaopiniowania.
15. WIM przedkłada projekt korekty ORD na ul. Stalowej (koperta na czas dostaw do
Archiwum Miejskiego). ZDIUM pobrał do zaopiniowania.
16. WIM przedkłada projekt korekty ORD na ul. Krowiej (czasowe miejsce postojowe przy
żłobku). ZDIUM pobrał do zaopiniowania.
17. WIM przedkłada projekt korekty ORD na ul. Więckowskiego (koperta dla poj. osób
niepełnosprawnych). ZDIUM pobrał do zaopiniowania.
18. WIM przedkłada projekt korekty ORD na ul. Rdestowej (B-5). ZDIUM pobrał do
zaopiniowania (Pilne).
19. Następne zdalne posiedzenie posiedzenie KBRD odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r.
(czwartek) o godz. 10:00.

Na tym protokół zakończono.
Sporządziła: Magdalena Mendyka
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