Regny, dnia 26.03.2O19r
S
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Zazqd Dr6g Wojew6dzkich
Al. Pilsudskiego 12
90-051 t_6d2

PETYCJA
obywatelska w s prawie remontu ( modernizacii) drooi woiew6dzkiei nr 7'l 5 na odcinku
mieiscowo6ci Reqnv

Niniejszym, dzialalqc w imieniu wszystkich niZej podpisanych, na podstawie art.
2 ust. 1 i ust. 2 ppkt. 1 Ustawy zdnia 11.07.2014 r. o petycjach (Dz. U.2014, poz.
1 195, tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870),

wnosze

o remont (modernizacjq) drogi wojew6dzkiej nr 715 wraz z chodnikiem

na

odcinku m. Regny, pocz€lwszy od skrzyiowania z ul. LeSnq w m. Regny do
przejazdu kolejowego znajdujqcego siq poza terenem zabudowanym m. Regny
w kierunku miejscowo6ci Budziszewice oraz montai odcinkowego pomiaru
prqdko5ci na odcinku terenu zabudowanego DW 715 w m. Regny.
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Uzasad nienie

MiejscowoScRegny(gminaKoluszki,powiatl6dzki-wschodni)jest

przeje2dzajqcych
mielscowoi;ciq ,,tranzytowq'; dla ruchu pojazd6w o duzym lonaau
wezla
z poludniowo-wichodniej Polski pzez m. Tomasz6w Mazowiecki w kierunku

a tak2e dla ruchu
autostradowego A1-A2 w m. stryk6w i dalej na polnoc izach6d kraju,
pojazd6w w lokalnym transporcie wojew6dztwa l6dzkiego'

Drogqwojew6dzkqnrTl5poruszajqsiqpojazdyoduzychgabarytachitona2u
Paliw. nr
do pobliski-cir .at t"do* tj. 3 RBLog sklad Regny, Mtyn wierzchy, Baza

1

Ktluszkach, pol_Hun Koluszki, Euroglas osiedle Niewiad6w,

liczne
zwiqzku z powyzszym natQzenie
fzeJsiqUiorstwa w m. Tomasz6w Mazowiecki W
ruchu na tej trasie jest du2e.

w

miejscowo6ci Regny ma swojq siedzibq Sklad 3 Regionalnej Bazy
Logistycznej(zatrudniajqcyoX.ZSOos6b),do.kt6regocodzienniedoiezdzajqjego
prJcownicy,'czgsto poruszajqc sie rowerami (mieszkaricy okolicznych miejscowo<ici)'
Wzwiqzkuztatalnymstaneminfrastrukturydrogowejnaw/wodcinku,zar6wnojezdni,
jak r6wnie2 chodnika oraz brakiem Scie2ki rowerowej istnieje zagro2enie zdrowia
pojazdy poruszajqce sie omawianym odcinkiem
i zycia uczestnik6w ruchu drogowego.
prqdko6ci
DW715 notorycznie lamiq pizepisy ruchu drogowego' nie dostosowujqc
jazdy do oiraniczeri i stanu jezdni. Niejednokrotnie rowerzysci zmuszeni
lub 2ycia.
se of zjecnania na pobocze celem unikniqcia wypadku i utraty zdrowia
normalne
tvtieszXarlcy zwtacaiq uwagQ na krytyczny stan chodnika' K6ry ogranicza
utrudnienia sprawia osobom starszym oraz rodzicom
forrsr"ni" siq. Sztzeg6lne
(typu spacer6wka)
z malymi dzieimi. przqazd w6zkiem dzieciqcym z malymi kolami
jest
zjazd w6zkiem na jezdniq
chodnika niezbgdny
lest nLmoztiwy, na czqici odcink6w
telem dalszej mo2liwoSci poruszania, co wplywa na zmniejszenie bezpieczeistwa
po obu stronach jezdni
uczestnik6w ruchu drogowego. Po ka2dych opadach deszczu
ptynie strumien wody ie wiglqdu na brak kanalizacji burzowej (od strony chodnika
br"k .trd=i"n"k kanalizacyjnyin, a oo strony rowu brak mo2liwo6ci odprowadzenia
*oOy Ao rowu ze wzgtedu na naniesionq ziemig i wyrosniqtq trawq)' R6wnie2
po oirrOrch wystqpujq liczne kalu2e na jezdni pzy chodniku otaz na chodniku
odjecha6
* ,i"1".u uUytf<Ow. Poiazdy, szczeg6lnie przy wymijaniu' nie mogqc
krawqdzi jezdni ochlapujq pzechodni6w poruszajqcych siq chodnikiem'
od prawej-w
zwiqzku z notorycznie lamanym przez poruszajqcych siq pojazdami
Ponadto
pozostalych uczestnik6w
ograniczeniem pigdkosci do 50 xmm istnieje zagro2enie dla
ulicy Szczeg6lne
r.r-"fru, * tym pieszych pr6bujqcych przeisd na drugq stronq
prqdkoSci
niebezpiecieristwo zwiqzane z nieprzestrzeganiem zakazu przektaczania

W

istniejewokolicachzakrqtunawysoko5cil6,5kmDWTl5(najbardziejnara2eni:

prreihodnie oraz rowerzy6ci). NalLZy nadmieni6, i2 w okolicy zakrqtu dochodzilo do
wypadk6w,gdziepojazdywypadalyzdrogiqie2dzajqcnapobliskieposesjeiniszczqc
pry*"tnq inlrastrukturq, a na omawianym odcinku od skrzy2owania z ul LeSnq

doprze;azoukolejowegodochodzilodoSmiertelnychpotrqcerirowerzyst6w.
na tle
Odzwieiciedleniem negatywnych nastroj6w mieszkaric6w m' Regny
gdzie w m Regny
bezpieczeistwa w ruchu diogowym jest krajowa mapa zagtozerl '
zaznaczonejest 108 zgloszeri (stan na dzieri 26'03'2019r')'
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W zwiqzku z poryZszym stwierdzam, Ze remont (lub modernizacja) DW 715
oraz instaracja odcinkowego pomiaru prgdkosci ptzyczynia siQ do stanowczego
wzrostu bezpieczeristwa w ruchu drogowym na w/w oo-cinracrr drogi.
w imieniu
mieszkaric6w proponujq r6wniez rozwazenie budowy scie2ki roweroweilrozwilzanie
jak w miejscowo6ci Zaosie, gmina Ujazd, w ciqgu
tej samej crrogi wojew6d zkiei\ przy
ewentualnej modernizacji drogi cerem poprawy bezpieczeristwa ioweizyst6w. "
Proszq o potraktowanie sprawy jako pirnej i bardzo wa2nq z punktu widzenia
spolecznego.

w

zalqczeniu pzedkradam ristq os6b popierajqcych inicjatywq remontu
(modernizacji) drogi wojew6dzkiej nr 715 wraz z chodnikiem na
ooiinxu m. Regny,
poczqwszy od skzy2owania z ul. Le5nq w m. Regny do przejazdu
kolejowego
znajdujqcego siq poza terenem zabudowanym m. negny w kieruhku
miejscowosci
Budziszewice oraz montazu odcinkowego pomiaru predkosci na odcinku
terenu
zabudowanego DW 715 w m. Regny. podpisy ch?tnych zebrano zgodnie
z art. 6 ust.
1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia parlamentu Europejskiego iRady-(UE)
nr2016/679
z dnia 27.o4.2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznfch rarzwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych
oraz uchyrenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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