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Do Starosty Powiatu Pultuskiego 

ul. Marii Sklodowskiej-Curie 11, 

06-100 Pultusk 

PETYCJA 
w sprawie podjecia dzialan zmierzajqcych do poprawy bezpieczeristwa 

os6b korzystaj4cych z drogi powiatowej w miejscowosci Gotardy 

Szanowny Panie Starosto 

My, mieszkancy miejscowoki Gotardy i okolicznych miejscowoki grainy Gzy 
apelujemy o moiliwok szybkiego wykonania pobocza w formie chodnikow na calej dlugoki 
miejscowoki Gotardy, odnowienie znakow poziomych na jezdni, a talde naprawg sygnalizacji 
Swietlnej wok& przejkia dla pieszych. Mieszkancy odprowadzajqcy dzieci do przystankow 
autobusowych, a takie inni, korzystajqcy z tej drogi i przystankow, ktore znajdujq sig przy 
drodze powiatowej 1242W, zwracamy sig do Pana Starosty z wnioskiem o podjgcie dzialan 
majqcych na celu wybudowanie wzdlui opisanej trasy chodnika oraz progow zwalniajqcych. 
Analiza zdarzen majqcych zwiqzek z naruszeniem bezpieczeristwa uZytkownikow tego odcinka 
drogi powiatowej na przestrzeni kilku kolejnych lat pozwala z calq odpowiedzialnokiq 
stwierdzie, ie jest to droga, na ktorej z roku na rok dochodzi do coraz wigkszej iloki zdarzeri 
zagra±ajqcych bezpieczeristwu jej u±ytkownikow. Znajdujqce sig tarn dwa ostre zakrgty 
uniernoiliwiajq znacznie widocznok, przez co kierujqcy pojazdami, czgsto wypadajq zza 
zakrgtu z nadmiernq prgdkokiq. Godzina powrotu dzieci ze szkol autokarem szkolnym, jest 
rowniet godzinq wyjkia pracownikow z zakladu pracy, w tym czasie natgenie ruchu jest 
znaczne. Corocznie zwigksza sig ilok pojazdow poruszajqcych sig po jezdni, zwigksza sig tet 
ruch pieszych, °sob uprawiajqcych jazdg na rowerze, rolkarstwo oraz amatorow nordic 
walking, ktorzy korzystajq z drogi szczegolnie po zmroku, w warunkach mocno ograniczonej 
widocznoki. Czgsto pojazdy poruszajq sig z nadmiernq prgdkokiq nie dostosowujqc sig do 
warunkOw panujqcych na drodze. 

W miejscowoki nie funkcjonujq ograniczenia prgdkos'ci. Pomimo kontroli policyjnych 
w okresach najwigkszego nasilenia ruchu, bezpieczeristwo korzystania z tej drogi w laden 
sposob sig nie poprawia, a w ostatnich latach doszlo do kilku zdarzen drogowych, w ktorych 
gdyby na miejscu poszkodowanego bylo dziecko, to nie mialoby szans. Kilka tygodni wstecz 
doszlo do wypadku, w ktorym dziecko doznalo uszczerbku na zdrowiu w postaci polamanej 
szczgki, przyczynq -wypadku byl nietrzeiwy kierowca. Innym zdarzeniem byla sytuacja kiedy 
nietrzeiwa kobieta, uderzyla w auto, stojqce na poboczu — dziecko w tej sytuacji nie mialoby 
szans. OK 2-3 lat temu rowniet nietrzeiwy kierowca uderzyl w rowerzystg, ktory doznal 
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stalego uszczerbku na zdrowiu. Zdarzen w miejscowoki Gotardy z udzialem pieszych 
pojazdow jest wiele. Bye mote statystyki policyjne nie odzwierciedlajq w pelni tego 

problemu, gdy± nie zawsze takie zdarzenia sq zglaszane na policjg, czgsto widocznym 
s'wiadectwem jakiegeV zdarzenia drogowego sq tylko .lady hamowania i koleiny w poboczu 
grwiadczqce o miejscu parkowania pojazdu. Biorqc pod uwagg dotychczasowe zdarzenia, 
a takze wyniki przeciwdzialania -wypadkom przez zobowiqzane do tego shdby, ktore 
to przynosi znikomy skutek, nasze spoleczenstwo stoi na stano-wisku, ze w zaistnialej sytuacji 

budowa . chodnika jest jedynym rozwiqzaniem, ktOre podniesie bezpieczenstwo uZytkownikow 
drogi. Zycia ludzkiego nie da sig przelo±ye na kwoty finansowe, jak co ostatnio czgsto sig 
zdarza, a kaide ±ycie uratowane poprzez wlakiwe inwestowanie grodkOw publicznych jest 
najwainiejsze. 

Do petycji zaiqczamy hstg °sob popierajqcych realizacjg wniosku i jeszcze raz 
zwracamy sig o jego powa±ne potraktowanie. Odpowiedi prosimy kierowae na rgce soltysa 

Z powa±aniem mieszkancy wsi Gotardy. 

Do wiadomoki: 

1. Zarzqd Drog Powiatowych w Pultusku, 
2. Wojt Gminy Gzy, 
3. Rada Gminy Gzy, 
4. Komenda Powiatowa Policji w Pultusku. 
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