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Petvcia
obywatelska w sorawie budowv chodnika wraz z barierami zabezpieczaiacvmi
i o6wietleniem wzdlu2 drooi woiew6dzkiei DW583

Niniejszym, dzialajqc w imieniu wszystkich ni2ej podpisanych, na podstawie
art.2 ust. 1 iust.2 ppkt 1 usfawy zdnia 11.07.2014r. o petycjach (Dz. U.2014, poz.
1195, tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870),

wnosze

o budowe chodnika wtaz z barierami zabezpieczajqcymi oraz o5wiotleniem
wzdlui drogi wojew6dzkiej DW583, pocz€lwszy od skrzyiowania drogi krajowej
DK92 i drogi wojew6dzkiej DW583 w miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski,
Gmina Bedlno, do ciqgu zabudowarl w granicach administracyinych Gminy
Bedtno w kierunku miasta 2ychlin.
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Uzasadnienie

Miejscowo66 Bedlno, Powiat Kutno, Gmina Bedlno, jest miejscowo6ciq
,,tranzytowq" dla ruchu pojazd6w o du2ym tona2u (tzw. TIR-6w) z uwagi na
przecinajqce sie w tej miejscowo6ci drogi - krajowej DK92 z wojew6dzkq DW583.

Drogi te prowadzq do du2ych aglomeracji miejskich (Warszawa, Poznan,
Plock, t-6d2). W odleglo6ci niecalych 5 km od m. Bedlno, znajduje siq wjazd/zjazd na
autostrade Nr 41 t-6d2 - Gdahsk w miejscowo6ci Kaszewy Dworne, oznaczony jako
Kutno Poludnie. Tak bliska lokalizacja strategicznych wqzl6w komunikacyjnych

powoduje,

i2 ruch pojazd6w na drodze

dojazdowej

do Warszawy, vnlaszcza

pojazdow o du2ym tona2u (tzw. TIR-6w) w ciqgu calej doby, jest bardzo du2y.

Ponadto nasilenie ruchu pojazdow, takze o du2ych gabarytach i tona2u,
wzmo2one jest z uwagi na zlokalizowany w miejscowo6ci Dobrzelin (DW583, 3 km
od . Bedlno) zaklad produkcyjny cukrowni Krajowa Spolka Cukrowa S.A. oraz zaklad
produkujqcy pasze dla zwierzqt hodowlanych Cargill Polska Sp. z o.o. Wytw6rnia
Pasz w Dobrzelinie, a lakze w miejscowo6ci Zychlin (5 km od m. Bedlno) EMIT S.A.
Zaklad Maszyn Elektrycznych oraz Union Chocolate Sp. z o.o. (fabryka wyrob6w
cukierniczych).

W miejscowoSci Bedlno ma swojq siedzibq: Urzqd Gminy, Szkola Podstawowa
i dzialajqce pzy szkole podstawowej przedszkole (Punkt Przedszkolny) oraz Oddzial
Przedszkolny, a takze Gimnazjum, Gminny OSrodek Kultury, Biblioteka Publiczna,
apteka, dwa o6rodki zdrowia, liczne sklepy spo2ywcze i wielobranzowe, market
DINO, plac6wka Poczty Polskiej S.A., bar, silownia, dwa salony fryzjerskie, siedziba
Hetman Sp. z o.o. (przedsiqbiorstwo zatrudniajqce ok. 50 os6b), ko6ciol parafialny,
cmentarz parafialny. P.zy DK92 znajdujq siq r6wnolegle pzystanki autobusowe
(dojazd do Kutna, Zychlina), podobnie pzy DW5B3 (dojazd do Kutna, Lodzi,
Zychlina).
Zlokalizowanie tak wielu jednostek (podmiot6w) w m. Bedlno powoduje,
w ciqgu calej doby ruch pojazd6w i pieszych jest bardzo wzmozony.

iZ

Tymczasem mieszkaficy Bedlna, kt6rych posesje zlokalizowane sq
w bezpo6rednim sqsiedztwie pasa drogi wojew6dzkiej poruszajq sig na ciqgu
komunikacyjnym centrum Bedlna - doj6cie do posesji ... rowem (!). Jest to sytuacja
nie do przyjqcia. Po zmroku, ze wzglgd6w bezpieczenstwa, mieszkaricy zmuszeni sq
poruszai siq tylko iwylqcznie pojazdami, a nie wszyscy takq mo2liwo66 posiadajq.
WSr6d mieszkanc6w wsi sq przecie2 przedstawiciele starszego pokolenia, jak i
mlode matki z malyma dziecmi, kt6re z powodu braku chodnika, poruszajq siq z
w6zkiem dzieciqcym, nawet w ciqgu dnia rowem. Sytuacja mieszkaric6w znacznie
pogarsza siq w okresie kampanii (skupu burak6w cukrowych), kiedy to kilkukrotnie
2

wzrasta ruch pojazd6w

o

du2ych gabarytach, udajqcych siq do

iz

pobliskiej

cukrowni.

W ubieglym roku ZDW dokonywal

aktualizacji wyznaczenia pasa drogi
wojew6dzkiej w pasie DW583. Wiedza ZDW zdobyta w trakcie tych czynno6ci
powinna ulatwii ZDW podjqcie decyzji, co do mo2liwo6ci budowy chodnika wraz
z calq infrastrukturq (barierami i o5wietleniem).
Proszg o potraktowanie sprawy jako powaznej i pilnej

Jako reprezentant podpisanych, zgodnie z at1. 4 usl. 3 ustawy z dnia
1 1 .07.2014 r. o petycjach wyra2am zgodq na ujawnienie moich danych przez
adresata petycji na jego stronie internetowej.

W

zalqczeniu przedkladam listg os6b popierajqcych inicjatywQ budowy
chodnika wtaz z barierami i oSwietleniem wzdlu2 drogi wojew6dzkiej DW583,
poczqwszy od skrzy2owanaa drogi krajowej DK92 i drogi wojew6dzkiej DW583 w
miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina Bedlno, do ciqgu zabudowari w
granicach administracyjnych Gminy Bedlno w kierunku miasta Zychlin. Podpisy
chqtnych zebrano zgodnie z art. 6 ust. 1 lil. a oraz lil. e Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
pnefiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9il46lu1lE (RODO).

Z powa2aniem
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25.07.201g r. w sprawie budowy
chodnika wtaz z barierami zabezpieczaiEcymi oraz oswiefleniem wzdlu2 drogi
wojew6dzkiej DW583, poczqwszy od skey2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowafi w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta Zychlin, adresowanej do zarzqdu Dr6g wojew6dzkich w t-odzi.
Podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. .l lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27.04.20.16 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego peeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25.O7.20'18 r. w sprawie budowy
chodnika wraz z barierami zabezpieczajqcymi oraz oSwietleniem wzdlu2 drogi
wojew5dzkiej DW583, poczEwszy od skrzy2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowoSci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowai w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta 2ychlin, adresowanej do ZarzEdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi.
Podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 -04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przebNarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25-07 -2018 r. w sprawie budowy
chodnika wtaz z barierami zabezpieczal4cymi oraz o6wietleniem wzdlu2 drogi
wojewSdzkiej Dw583, poczEwszy od skrzy2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciEgu zabudowarl w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta 2ychlin, adresowanej do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi.
podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ofaz lit. e Rozporzqdzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (uE) nr 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z Ptzebvatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pfzeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25.07.2018 r. w sprawie budowy
chodnika wraz z barierami zabezpieczajqcymi oraz o6wiefleniem wzdtu2 drogi
wojew6dzkiej DW583, poczqwszy od skrzy2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowafi w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta Zychlin, adresowanej do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi.
Podpisy zloione sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiEzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25.07.2018 r. w sprawie budowy
chodnika wraz z barierami .zabezpieczajqcymi oraz oSwietleniem wzdlu2 drogi
wojew6dzkiej DW583, poczqwszy od skrzy2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowo6ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowari w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta 2ychlin, adresowanej do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi.
Podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 25.07.2018 r. w sprawie budowy
chodnika wraz z barierami zabezpieczajqcymi oraz oswietleniem wzdlu2 drogi
wojew6dzkiej DW583, poczqwszy od skrzy2owania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej OW583 w miejscowo5ci Bedlno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowari w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta 2ychlin, adresowanej do Zatzqdu Dr6g Wojew5dzkich w Lodzi.
Podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2O16t679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwatzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (RODO).
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Lista poparcia petycji obywatelskiej z dnia 2s.o7.201g r. w sprawie budowy
chodnika wraz z barierami zabezpieczalqcymi oraz oswiefleniem wzdlu2 drogi
wojew5dzkiej DW583, poczqwszy od skrzyiowania drogi krajowej DK92 i drogi
wojew6dzkiej DW583 w miejscowosci Bedrno, powiat kutnowski, Gmina
Bedlno, do ciqgu zabudowafi w granicach administracyjnych Gminy Bedlno w
kierunku miasta Zychlin, adresowanej do zarzqdu Dr6g wojew6dzkich w Lodzi.
Podpisy zlo2one sq zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie 'ochrony os5b fizycznych w zwiqzku z przefuarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46ME (RODO).
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