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Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w mĘscowości
Błędowo

Napodstawieart.2 ustawy zdnia 11 lipca 20l4r. opeĘcjach,Myniżej podpisani
rnieszkancy Błędowa wnosimy petycję w sprawie budowy chodnika przy drodze
powiatowej w sołectwie Błędowo.

Błędowo na|eĘ do miejscowości w Gminie Pomiechówek, która intensywnie
rozwija się pod względem budownictwa mieszkaniowego i rełreacyjnego. Atrakcyjne
tereny Naszej Wsi (m.in. rzeka Wlaą jezioro Błędowskie, tereny leŚne) zachęcają do
napływu turystów jak i osiedlania się w sołectwie. Miejscowy plan zagospodarowania
pnestrzennego dta miejscowoŚci Błędowo pruekształcił po częŚci grunty rolne pod
ciesącym się duąnn zainteresowanięm budownictwęm mieszkaniowym
jednorodzinnym.

W ostatnim czasie waosła liczba osób korzysĘiących z &ogi' fakt ten powoduje
nieustanne zwiększanie się natężenia ruchu sanochodowego. oprócz sarrochodów,
codziennie chodą tędy piesi, tj. dorośli jak i dzieci, którzy mierzajądo przystankÓw
autobrrsowyclr, sklepów, placu zabauł. Zauwain|na jest także, coraz wieksza liczba
osób chcących korzystaó z atarakcji turyĘcznych naszej miejscowości - arajdziemy
fu miedzy innylrri amatorów wędkarstwa na jeńorze PZW, rLece Wl<rze. Podkreślić
również naleĘ żę w centrum naszej miejscowości anajduje sie również cieszący się
duzym zainteresowaniem plac zabaw dla dzieci na którym także, nrajdują sie
urządzerua do cwiczeń dla drosĘch. By móc korzystaó z Ęch abakcji na chwile
obecną ntch pieszy odbywa się na jezdni. Brak chodnika znusza pieszych - w
przypadku nadjeżdz"ających pojadów do zejścia na wąskie pobocze nie dostosowane
dla pieszych. Jednocześnie wskazujemy, ze przemieszczanie się Ę drogą jest bardzo
niebezpiecane zwłaszczanad,ranem i wieczorami, w czasie deszczu i mgięł oraz gdy
dni są krótkie. Z racji połozenia skrzyżowania ulic w sołectwię (na relacji
Pomiechówek _ Borkowo oraz Błędowo _ Zakłocrym) corocznie zrviększa się ilośó
pojazdów poruszających się po jezdni, zwiększa się też ruch pieszych' rowerzystów,



|<tórzy korzystają z drogi. Droga powiatowa przebiegająca przęz wieś Błędowo w
okresie lefirim wykorrystywana jest również jako trasa do transpońu kajaków oraz
rniłośnikow kajakarstwa furystycznego na lini PomięclrÓwek _ Borkowo. Dodatkowo,
pojazdy poruszające się po tej drodze bardzo często nie zachowują dozwolonej
prędkości, pomimo funkcjonujących ograniczeń i konfroli policyjnych , dlatego
bezpieczeństwo korzystaniaztej drogi w zaden sposÓb się nie poprawia.

My mieszkancy Błędowa apelujerny do włałJz powiatu o uwzględrtienie w
plarraclr inwesĘcyjnych clrodnika dla pieszych oraz rnożliwię s4ybkiego jego

r,vykonani a. Zapewni to nie tylko niezbędne bezpieczeństwo pieszych, ale rÓwniez
przyczynl się do zmniejszenia ruchu kołowego w naszej okolicy, któ.y w chwili
obecnej jest wymuszony nawet na niewielkie odległości. Żyeia onz zdrowta
lrrdzkiego, a lY szczegoLności dzieci nie da sie przełoĘć nalcwoty finansowe, a każde
ttratowanę Ącie poprzęZ właściwg inwestowanie środków publiczrrych jest
najwazniejsze.

W obawie o bezpieczeństwo pieszych użrytkowników drogi prosimy o pilne
podjęcie dnałańw przedmiotowej sprawie, Zaco Z góry dziękujemy.
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oczekrrjemy na pisemną odpowiedznapetycje przesłaną na adres:

Sohys Piotr Mrokowski
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1. Wójt Gminy Pomiechówek
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