KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu ulic:
Władysława Andersa i Marii Konopnickiej (na fragmencie pomiędzy
Stefana Żeromskiego a Artyleryjską).

Podsumowanie konsultacji
Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach Władysława Andersa i Marii
Konopnickiej (na fragmencie pomiędzy Stefana Żeromskiego a Artyleryjską),
przewidywał on wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Władysława
Andersa oraz Marii Konopnickiej.
Konsultacje społeczne koncepcji zmian trwały od 20 maja 2019 do 19 czerwca
2019 r.
Celem konsultowanej koncepcji jest przede wszystkim poprawa warunków ruchu oraz
bezpieczeństwa na objętych nią ulicach. Dotyczy to szczególnie ulicy Andersa, gdzie przy
obecnie obowiązującym ruchu dwukierunkowym i parkowaniu po obu stronach jezdni
bezpieczne mijanie się samochodów stanowi problem dla kierowców. Z utrudnieniami
muszą mierzyć się również piesi, poruszający się po chodniku zajętym częściowo przez
parkujące auta.
Urząd Miasta Bolesławiec opracował koncepcję wprowadzenia na ul. Władysława Andersa
i Marii Konopnickiej (na fragmencie pomiędzy Stefana Żeromskiego a Artyleryjską) ruchu
jednokierunkowego. Na ulicy Władysława Andersa od Artyleryjskiej w kierunku
Stefana Żeromskiego, a na ulicy Marii Konopnickiej od Stefana Żeromskiego w
kierunku ul. Artyleryjskiej, połączone ze zmianą sposobu parkowania. Zgodnie
z nią samochody miałyby parkować obydwoma kołami na jezdni, uwalniający tym samym
chodniki.
Wszyscy mieszkańcy ulic Andersa i Konopnickiej otrzymali informację dot. konsultacji do
swoich skrzynek pocztowych (70 sztuk).
Opiniowanie obejmowało konsultacje internetowe oraz spotkanie z mieszkańcami. Od 20
maja do 19 czerwca zainteresowane osoby mogły przesyłać swoje uwagi i propozycje
zmian
do
zaprezentowanej
koncepcji
na
adres
poczty
elektronicznej
r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl. Możliwe było również dostarczenie spostrzeżeń w formie
pisemnej pocztą lub osobiście do siedziby Urzędu Miasta Bolesławiec. Łącznie zebranych
zostało 3 wiadomości, co świadczy o małym zainteresowaniu mieszkańców konsultowanym
tematem.
5 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00, w Sali Rajców Urzędu Miasta Bolesławiec, zaplanowane
zostało spotkanie z mieszkańcami, na które nikt nie przybył.
W dniach 23 maja 2019 r. – 5 czerwca 2019 r. nadesłano 3 opinie mieszkańców. Wszystkie
opinie były negatywne i zawierały wnioski o nie dokonywanie zmian w organizacji ruchu.

Treść opinii:
Dzień dobry.
W nawiązaniu do ulotki w sprawie konsultacji a dotyczącej zmiany organizacji ruchu na
ul. M. Konopnickiej od ul. S. Żeromskiego do ul. Artyleryjskiej.
Jako mieszkaniec jednego z budynków chcę się wypowiedzieć, iż jestem za utrzymaniem
dotychczasowej organizacji ruchu. Ponieważ na tym odcinku ulicy M. Konopnickiej
znajdują się budynki jednorodzinne i każdy korzysta z wjazdu na własną posesję, wiec
pojazdy mieszkańców parkują sporadycznie na ulicy, nie utrudnia to przejazdu innym
użytkownikom drogi jak i poruszającym się chodnikiem pieszym.
dot. projektu zmiany organizacji ruchu ulicy Andersa od Artyleryjskiej w kierunku
Żeromskiego.
Mimo wcześniejszych wstępnych składanych deklaracji przez sąsiadów uważamy że
zmiana organizacji ruchu jest bezzasadna w związku z czym nie wyrażamy zgody na
zmianę organizacji ruchu ulicy Andersa na ruch jednokierunkowy. Uważamy że
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego zamiast ułatwić to tylko utrudni życie
mieszkańcom. Nakaz podjazdu pod dom tylko z jednego kierunku zmusi do zbędnego
nadrabiania drogi a w szczególności znacznie utrudni lub uniemożliwi wjazd na naszą
posesję tylko z jednego kierunku pojazdem gabarytowy typu bus. (Gdy zaparkowane są
auta przy nieruchomości Andersa 13 na kostce, niekiedy podjazd za dom możliwy jest
tylko i wyłącznie z kierunku ul. Żeromskiego w kierunku ul. Artyleryjskiej.
ul. Andersa jest bardzo krótką ulicą gdzie nie ma większego problemu z ruchem
dwukierunkowym bo jest wystarczająco miejsca na minięcie się. Bardzo rzadko dochodzi
do sytuacji gdy trzeba kawałek wycofać ale jest to mniej uciążliwe niż nakaz ruchu
jednokierunkowego.
W związku dzisiejszym spotkaniem na które nie udało mi się dotrzeć ws. projektu zmiany
organizacji ruchu na ul. Andersa informuję że w mojej ocenie w przypadku zmiany
organizacji ruchu w jednym kierunku mieszkańcom zostanie jeździć do swoich domów
przez ulicę Wojska Polskiego (Ta droga jest to jedyny wyjazd z jednostki wojskowej a
także droga ewakuacji z J.W.).
Wojsko coraz częściej wyjeżdża z koszar i ruch na tym odcinku jest blokowany przez
żandarmerię.
Kolejny powód za nie zmienianiem organizacji ruchu to to, że kontyngent wojsk USA ma
się w najbliższym czasie jeszcze zwiększyć a dodatkowo przy ulicy Wojska Polskiego w
okolicy Jednostki (obecny parking) mają w niedalekiej przyszłości powstać mieszkania
plus. Zwiększy to znacznie ruch ulicą Wojska Polskiego a mieszkańcy Andersa będą
zmuszeni jeździć tamtą drogą bo ewentualny przejazd przez ul. Zagłoby jest całkowicie
na około i bez sensu. Podczas budowy nowego osiedla odcinek drogi Wojska Polskiego
będzie wiązał się z utrudnieniami.
Apeluję o rozsądek i nie zmienianie organizacji ruchu.

Po przeanalizowaniu przesłanych uwag Prezydent Miasta Bolesławiec
zdecydował o nie wprowadzaniu nowej organizacji ruchu.

