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PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam niniejszym 
petycję w interesie publicznym o podjęcie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, 
odpowiednich działań w celu realizacji następujących zmian w zakresie 
organizacji ruchu:

1.      Wyznaczenia, wraz z odpowiednim oznakowaniem, pasa do skrętu w lewo z 
ul. Głębokiej w ul. Raabego.
Uzasadnienie: codziennie, zwłaszcza w godzinach szczytu bardzo wiele (ok. połowa
całego ruchu) samochodów zmierzających ul. Głęboką od strony skrzyżowania z ul. 
Sowińskiego w kierunku ul. Narutowicza podejmuje manewr skrętu w lewo w ul. 
Raabego; z uwagi na fakt, że obecnie w tym kierunku wyznaczony jest jeden pas, 
wszystkie skręcające samochody - aby uniknąć blokowania samochodów jadących 
prosto – najeżdżają na wyznaczoną podwójną linię ciągłą. Wyznaczenie w tym 
miejscu dwóch pasów: jeden do jazdy wprost a drugi do skrętu w lewo zlikwiduje 
często występujące w tym miejscu sytuacje konfliktowe co przyczyni się z do 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla kierowców jak i pieszych 
korzystających ze znajdującego się tam przejścia.

2.      Wprowadzenia, wraz z odpowiednim oznakowaniem, ruchu dwustronnego na ul.
Obrońców Pokoju na odcinku od ul. Raabego do ul. Uniwersyteckiej.
Uzasadnienie: Znaczna część, jeśli nie większość, pojazdów jadących ul. Raabego 
w stronę ul. Obrońców Pokoju, porusza się z dalszym zamiarem kontynuacji podróży
w kierunku centrum Miasta. W tym celu muszą obecnie skręcić w lewo w ul. 
Obrońców Pokoju a następnie w prawo w ul. Akademicką aż do skrzyżowania z ul. 
Skłodowskiej gdzie większość samochodów skręca ponownie w prawo w ul. 
Skłodowskiej. Każdego dnia, zwłaszcza w godzinach szczytu, wymienione 
skrzyżowania są jednymi z najbardziej zakorkowanych w mieście. Wprowadzenie 
wnioskowanej zmiany pozwoli na znaczne upłynnienie ruchu w tym rejonie Miasta 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo jak i powodując znaczne zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń pochodzących ze spalin co jest niesłychanie istotne w kontekście 
notorycznie występujących przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza w Naszym 
Mieście.
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