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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie zmiany lokalizacji przystanku
autobusowego Pocztowa Ol w kierunku Warszawy przy ul. 3 Maja w m. Laski informuję, że
w dniu 26 lutego 2021 r. przeprowadzono wizję w terenie w celu sprawdzenia istniejącej
sytuacji lokalizacyjnej przystanków autobusowych.
Stwierdzono, że funkcjonowanie przystanków autobusowych w obrębie wlotu
ul. Przedszkolnej odbywa się w sposób prawidłowy tj.:
.

lokalizacje

jak

i

parametry

techniczne

zatok

wykonane

są

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. nr 124 z późn. zm.),
.

wyznaczone przejście dla pieszych posiada aktywne oznakowanie ostrzegawcze,

.

oznakowanie pionowe i poziome wykonane jest zgodnie z projektem stałej orgaz~izacji
ruchu.

W 2020 r. wykonano projekt budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla
pieszych z radarowym pomiarem prędkości. Realizacja sygnalizacji przewidziana jest
w roku bieżącym. Inwestycja poprawi w znacznym stopniu warunki bezpieczeństwa ruchu
pieszego oraz pozostałych uczestników mchu.
Na w/w skrzyżowaniu dla poprawy bezpieczeństwa ruchu również Gmina Izabelin
wykonała projekt przebudowy ul. Przedszkolnej w Laskach. Projekt ten przewiduje
uregulowanie ruchu oraz miejsc parkingowych w okolicach istniejącego przedszkola.
Zmiana zagospodarowania stanu pasa drogi powiatowej nr 4130W w zakresie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej wykonana została przez Gminę Izabelin w 2018 r. w ramach
środków funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym lokalizacja przystanków komunikacji
zbiorowej należy do Rady Gminy, które to muszą spełniać wymogi w w przepisów
technicznych.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych w zatokach komunikacji autobusowej
zbiorowej istnieje zakaz zatrzymywania się pojazdów do tego nie uprawnionych.
Nadmieniam również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzący
działalność gospodarczą zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe na własnym terenie.
W celu zapoznania się argumentacją stron proponujemy komisyjne spotkanie
w terenie przy udziale przedstawiciela Gminy Izabelin. Termin spotkania został ustalony na
dzień 18 marca 202 ł r. o godz. 10.00.
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