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 Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice 

Dotyczy: zmiany oznakowania skrzyżowania ulic: Legnickiej, Stepowej i Wigilijnej

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie oznakowania skrzyżowania ulic: Legnickiej,  Stepowej
i Wigilijnej, poprzez ustawienie znaków informacyjnych w postaci tabliczek typu T-6. 

Niestety,  czasami w tym miejscu zdarzają się sytuacje,  gdy pojazdy wyjeżdżające z  ul.  Stepowej,  nie
zważając na znaki, wymuszają pierwszeństwo na samochodzie jadącym ul. Legnicką w kierunku ul. Elsnera. 
O  ile  przejazd  od  strony  miasta  w  kierunku  Starego  Osiedla,  jest  w  miarę  jednoznaczny,  o  tyle  w  stronę
przeciwną, nie jest to takie proste. I tak; logika nakazuje, że jadąc ul. Legnicką od ul. Elsnera jesteśmy na ulicy
z pierwszeństwem przejazdu – ale kto ma sygnalizować zjazd w ulicę podporządkowaną? Nie wiadomo, bo nie
oznaczono ulicy głównej,  teraz większość w ogóle nie sygnalizuje skrętu, ani w prawo ani w lewo! Prawym
„migaczem” zapewne ten, który zjeżdża w ul. Stepową. Ale jak się zachować jadąc dalej ul. Legnicką w kierunku
Starego Osiedla lub skręcając w ul. Wigilijną? Pewnie lewy „migacz” ma włączyć skręcający w ul. Wigilijną. 
Ale zdarza się również, że jadący „prosto” ulicą Legnicką, także sygnalizują zamiar skrętu w lewo, bo ulica Legnicka
w tym miejscu akurat ma łuk: najpierw w lewo a potem w prawo. Taka niejednoznaczność w oznakowaniu ulicy
jest  źródłem wielu  nieporozumień i  stwarza zagrożenie wypadkiem drogowym. W drugą stronę jest jeszcze
gorzej, gdyż dwie ulice są wyposażone w znak  A-7 „ustąp pierwszeństwa”, który z nich ma wyższy priorytet?  

W tym miejscu zdarzają się sytuacje nieomal komiczne, o ile nie skończą się kiedyś tragedią. Sam byłem
uczestnikiem zdarzenia,  gdy nagle zobaczyłem samochód wyjeżdżający z ul.  Wigilijnej  „pod prąd”! Zdążyłem
wyhamować, ale Pani miała do mnie pretensje, że ona przecież nie miała żadnego znaku, a to znaczy, że ma
pierwszeństwo  –  nie  zauważyła  tylko  jednej  drobnej  rzeczy  –  jechała  „pod  prąd”  ulicą  jednokierunkową!  

W związku z tym, prosimy również o ustawienie stosownych znaków B-2 na ul. Wigilijnej, aby do takich
sytuacji w przyszłości nie dochodziło. 

Mając na uwadze powyższe, bardzo prosimy o jednoznaczne oznakowanie wzmiankowanego skrzyżowania ulic.

Z góry serdecznie dziękujemy.

W imieniu Rady Osiedla Żerniki:             
                         

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. a/a.

Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Osiedla: http://zerniki.gliwice.pl

http://zerniki.gliwice.pl/

