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Pani

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

Zawiadamiam, że petycja z dnia 20 sierpnia 2020 r. została załatwiona pozytywnie 

poprzez złożenie poniższej deklaracji.

Przedmiotowe przejście dla pieszych zostało przeniesione za ul. Kupiecką ze względu na 

wybudowany parking i projektowany przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. 

Wybudowanie przejścia vis à vis Galerii Kupieckiej w obecnej sytuacji ogranicza 

infrastruktura drogi (miejsca parkingowe, przystanek autobusowy), jak również obowiązujące 

w tym obszarze przepisy dotyczące warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach.

Jednocześnie informuje, że w maju bieżącego roku został zatwierdzony projekt stałej 

organizacji ruchu, który przewiduje przeniesienie tego przejścia w kierunku ul. Kupieckiej 

(przy skrzyżowaniu). Projekt wyznacza bezpieczne przejście dla pieszych nie tylko dla 

mieszkańców ulic Racławickiej, Bartosza i Wiśniowej, ale także ulic Kupieckiej, 

Napoleońskiej, Bazarowej, oraz wyjścia z ciągu pieszego pomiędzy ul. Kupiecką i Bazarową. 

Termin wprowadzenia przedmiotowego projektu został wyznaczony do 30 grudnia 2020 r.
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Odpowiedzialny za wykonanie zadania jest inwestor budynku handlowo -  usługowego 

„Galeria Kupiecka”, Wot Invest Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 19, 05-400 Otwock.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, informuję, że w trybie pilnym Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku z s. w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew, 

wystąpi do inwestora z wezwaniem o wykonanie oznakowania w miejscach zgodnych 

z zatwierdzoną organizacją ruchu. W mojej ocenie podjęte w tej sprawie działania w 

zdecydowany sposób rozwiążą zgłaszane problemy.

Ponadto należy mieć na względzie, że trwające w naszym mieście prace inwestorskie, 

modernizacja i remonty dróg, jak również działania związane z przebudową linii kolejowej, 

wpływające na rozwój naszego miasta, pociągają za sobą chwilowe niedogodności również 

w zakresie ruchu drogowego. Po zakończeniu prac związanych z modernizacją linii 

kolejowej, jak również infrastruktury drogowej, oraz przywrócenia stałej organizacji ruchu, w 

planie perspektywicznym jest uregulowanie autobusowej komunikacji miejskiej co powinno 

wpłynąć na możliwość zmiany położenia przedmiotowego przejścia.

Zapewniam Państwa, że znane mi są problemy dotyczące niechronionych 

uczestników ruchu drogowego naszego powiatu, dlatego wszelkie działania prowadzone w 

zakresie organizacji ruchu już od etapu projektowania, jak i zarządzania drogą priorytetowo 

uwzględniają w szczególności potrzeby pieszych i rowerzystów.

Jednocześnie jeżeli proponowane rozwiązanie nie zaspakaja Państwa oczekiwań, 

zapraszam serdecznie do spotkania w niniejszej sprawie.

Osoba do kontaktu: Pan Andrzej Solecki, Sekretarz Powiatu tel. 662 458 775
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