
   Ciechanów, dnia  05.09.2022 r.   

WIMID.0003.36.2022      

 
 
Pan Wojciech Jagodziński  
Dyrektor  
Powiatowego Zarząd Dróg  
w Ciechanowie 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 

       
 

Uprzejmie informuję, że Pan Andrzej Bayer i Pan Andrzej Czyżewski Radni Rady 

Miasta Ciechanów złożyli interpelację z dnia 05.07.2022 r. dotyczącą bezpieczeństwa 

pieszych na odcinku ulic: Leśnej i Widnej (od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Działkową  

do skrzyżowania ul. Widnej z ul. Jasną). Zarządca drogi udzielił odpowiedzi  

na ww. interpelację przywołując inną interpelację w podobnej sprawie (nasze pismo 

WIMID.0003.44.2020 z dnia 21.08.2020 r.), odpowiedź organu zarządzającego ruchem znak 

DT.4040.53.2020.WZ z dnia 10.09.2020 r.). Odpowiedź nie satysfakcjonuje Radnych  

i proszą interpelacją z dnia 22.08.2022r. o zwrócenie się w powyższej sprawie do organu 

zarządzającego ruchem na drogach gminnych, załączając propozycję usytuowania przejścia 

dla pieszych. Wobec powyższego uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska, zgodnie  

z posiadanymi kompetencjami. W przypadku potwierdzenia słuszności wniosku zarządca 

drogi podejmie działania w celu zmiany organizacji ruchu  i oznakowania na ww. ulicy.           

Jednocześnie nadmieniam, że analizując możliwość lokalizacji przejścia na ww. 

ulicach brano pod uwagę  geometrię skrzyżowania, lokalizację przystanku autobusowego 

oraz lokalizację ciągów pieszych. Rzędne terenu na ciągu Leśna - Widna wahają się między 

130,08-133,69. Najwyższy punkt na ww. ciągu komunikacyjnym zlokalizowany jest między 

budynkami ul. Widna 59 a Widna  61. Ponadto na ulicy Leśnej przy skrzyżowaniu  

z ul. Cieplińskiego zlokalizowany jest przystanek autobusowy, który ogranicza widoczność 

na linii pieszy – kierowca. Wobec powyższego jedynym miejscem, które zapewniałoby 

wzajemną widoczność i umożliwiło bezpieczne przejście jest wzniesienie między budynkami 

Widna 59 a 61. Nie mniej jednak na ww. odcinku po stronie północnej ulicy Widnej brak  

jest chodnika dla pieszych, który umożliwiłby dalszy ruch pieszych.  

Sprawę prowadzi : Anna Mirzejewska tel.  236749249 wew. 249.        

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Iwona Kowalczuk 

ZASTĘPCA  PREZYDENTA  MIASTA 

 

 



Załączniki : 

1. Kserokopia interpelacji 

Otrzymują: 
1. Pan Andrzej Bayer  

Radny Rady Miasta Ciechanów  
2. Pan Andrzej Czyżewski 

Radny Rady Miasta Ciechanów 
3.   Biuro Rady Miasta wm. 
4. a/a. 


