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Marek iecewicz

PETYCJA
Mieszkańcy ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym w sprawie braku chodników,
poruszania się samochodów ciężarowych, niebezpieczeństw występujących na

naszej ulicy

(w kierunku Małgorzatowa)

My, Mieszkańcy ulicy Dworcowej wnioskujemy o zamontowanie progów
zwalniających na wskazanej ulicy.

Nie zgadzamy się z tym, jaką prędkością poruszają się pojazdy jezdzące
wspomnianą ulicą, stwarzając zagrożenie dla NAS«mieszkańców, czy też pieszych
poruszających się w tym miejscu. Nie ma tutaj chodników, którymi można by się
bezpiecznie poruszać. Nie rozumiemy dlaczego przy okazji budowania sieci
kanalizacyjnej i tworzenia nowej nawierzchni asfaltowej nie zrobiono chodnika dla
pieszych. Codziennie tą ulicą podąża mnóstwo ludzi: dzieci, młodzież, osoby starsze,
matki z wózkami dziecięcymi. W wyniku braku chodnika którym można by się
normalnie poruszać, wszyscy uczestnicy ruchu przemieszczają się ulicą. Stanowi to
niebezpieczeństwo dla pieszych jak i kierujących pojazdami.

Kolejnym problemem jest parkowanie przez nas swoich samochodów na ulicy
Dworcowej_ Na pewno czyni to utrudnienia dla pieszych, którzy z powodu braku
chodnika poruszają się po ulicy. Jednakże zakazano nam stawiania naszych
pojazdów na ulicy. Postawiono nam znaki zakazu zatrzymywania i pouczono nas o
możliwości otrzymania mandatu, za postój pod swoją posesją_ Jest to dla nas
krzywdzące działanie! Zgadzamy się, że może to komplikować: płynny ruch pojazdów
CIĘŻAROWYCH zmierzających w stronę słynnego ,,Pacyfiku”_ Jednakże nasze
parkowanie powoduje, że te samochody , tzw. TlRy, zwalniają na naszej ulicy. Nie
chcemy byc karani za parkowanie samochodów na wspomnianej ulicy, toteż nie
czynimy tego. Zwracamy jednak uwagę, że samochody ciężarowe, osobowe, czy też
wszelkie pojazdy poruszające się ul. Dworcowa, nie _stosują się do znaków
ograniczenia prędkości i przemieszczają się ta ulicą bardzo szybko. Boimy się o
nasze ŻYCIE! ŻYCIE naszych dzieci, wnuków, sąsiadów.



Często podczas przejazdu przez nasza ulicę ciężkiego, dużego samochodu
ciężarowego trzęsie się cały budynek. Dbamy o nasze domy i nie możemy się z tym
pogodzić.

Trasa, która prowadzi przez ul. Dworcowa miała być chwilowym rozwiązaniem
dla przejazdu TlRów tymczasem trwa już kilkadziesiąt lat. Jestesmy zwodzeni
planami tranzytu dia ciężarówek. Prosimy o konkrety a nie obiecanki.

Podsumowując nasze rozważania oczekujemy od władz ,Lubicząfiojlnego

- zamontowania spowalniaczy na naszej ulicy!

- wyremontowania chodnika!

- oraz NAJWAŻNIEJSZE dla nas, zmiany trasy przejazdu dla samochodów
ciężarowych, która była już obiecywana przez długie lata przez władze Gminy
Lubicz

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji ijak najszybsza odpowiedż.

Z poważaniem,

Mieszkańcy ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym

Załączniki:

1. Lista z podpisami mieszkańców

Do wiadomości:

1. Rady Gminy Lubicz


