
          

Uchwała Nr XVII/126/20 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców sołectwa Popielów      

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Uznaje się, że petycja z dnia 18 listopada 2019 r. złożona przez mieszkańców sołectwa 

Popielów w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Wolności              

i Powstańców w Popielowie nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

§ 2 

 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Opolskiego do zawiadomienia wnoszących 

petycję o sposobie jej załatwienia.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  
         Powiatu Opolskiego 

 

/-/ Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     UZASADNIENIE 

  

W dniu 21 listopada 2019 r. wpłynęła do Rady Powiatu Opolskiego petycja mieszkańców 

sołectwa Popielów z dnia 18 listopada 2019 r. złożona w sprawie podjęcia działań w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej, Wolności i Powstańców w Popielowie. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego po przeanalizowaniu treści 

petycji oraz informacji udzielonych przez podmioty, wykonujące zadania w przedmiocie wniesionej 

petycji stwierdziła, co następuje: 

Dnia 05.12.2019 r. przeprowadzona została wizja w terenie członków komisji ds. organizacji 

ruchu. W wizji w terenie brali udział przedstawiciele: 

- Komendy Miejskiej Policji w Opolu – Wydział Ruchu Drogowego,  

- Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

- Starostwa Powiatowego w Opolu; 

 

Przeprowadzona wizja w terenie wykazała co następuje. W omawianym miejscu ruch 

pieszych odseparowany jest od jezdni poprzez chodniki występujące w ciągu dróg powiatowych.  W 

obrębie skrzyżowania w celu poprawy bezpieczeństwa wyznaczone są przejścia dla pieszych. 

Jednocześnie          w obrębie skrzyżowania znajduje się oświetlenie uliczne. Postój klientów 

pobliskiego sklepu odbywa się na parkingu przy sklepie, poza skrzyżowaniem. Zjazd na parking 

sklepu zlokalizowany jest od strony drogi powiatowej 1150 poza skrzyżowaniem. W celu poprawy 

widoczności przy wjeździe na skrzyżowanie od strony drogi powiatowej nr 1150 ze względu na 

ograniczenie widoczności w związku z lokalizacją budynku od strony drogi wojewódzkiej 

zastosowane jest lustro drogowe. 

 

Mając na uwadze przeprowadzoną wizję w terenie oraz obowiązujące przepisy w ocenie członków 

komisji brak jest podstaw do zastosowania na przedmiotowym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.          

W ocenie członków komisji w omawianym miejscu mamy do czynienia z typowym skrzyżowaniem            

z ustaloną drogą z pierwszeństwem (DP 1149) oraz drogami podporządkowanymi. Uczestnicy ruchu 

w niebudzący wątpliwości sposób są w stanie określić kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo 

(niezbędne jest uzupełnienie brakującego znaku D – 1 znak droga z pierwszeństwem przejazdu od 

strony drogi wojewódzkiej), a kto znajduje się na drodze podporządkowanej. W omawianym miejscu 

nie występuje dodatkowo problem warunków ruchu relacji podporządkowanych – nie tworzą się 

„zatory”, a także problem z ruchem komunikacji publicznej. Na skrzyżowaniu bezpieczeństwo 

pieszych jest zwiększone poprzez wybudowane chodniki oraz wyznaczone przejścia dla pieszych. 

Jednocześnie w obrębie skrzyżowania znajduje się oświetlenie uliczne. 

Komisja Bezpieczeństwa zaleca wy wykonanie na skrzyżowaniu oznakowania poziomego w celu 

ułatwienia korzystania ze skrzyżowania oraz ustawienia znaku D – 1. 

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zobowiązał się, że do końca kwietnia 2020r. 

wprowadzone zostanie dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome.  

 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opolskiego,                              

po przeanalizowaniu treści petycji i wyjaśnień w jej przedmiocie, na posiedzeniu w dniu 09 stycznia 

2020 r. stwierdziła, iż bezpieczeństwo pieszych w obrębie ww. skrzyżowaniu jest zapewnione.  


