URZAD GMINY BIALA
Biala Druga 4b
98-350 Biala

Biata, 21 stycznia 2016 r'

pow. wielunski, wo]. tddzkie

0Wt.0003.4.2016

Pani Teresa Materek
Z-ca DYrektora Oddzialu w todzi

Generalnej Dyrekcji D169 Krajowych i Autostrad
ul, lrYsowa 2
9L-857 L6di.

Szanowna Pani Dyrektor,

kt6re wpfynQlo do uG Biala
DziQkujq za otrzymanq odpowiedi (wasze pismo nr 0.!-.2-2.443.!67.2015.3.mk,
drodze
w dniu 24.!2.20!5 r.) na nasze wystqpienie z dnia 11 wrzeSnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeistwa na
przez
Bezpieczenstwa
Komisje
krajowej nr 74 biegnEcej na terenie Gminy Biala. Dziqkuje za wizjq lokalnq dokonanq
Ruchu Drogowego w dniu 25 tistopada 2015 r. Doceniamy dostrzezenie

i potwierdzenie przez Komisje wskazanych

przez nas problemow.

Analiza otrzymane.i odpowiedzi sklania mnie do nastQpujqcych uwag iwskazan:
podejmujqc problem, widziafem perspektywe zwiEzanq z budowq obwodnic Wielunia iBelchatowa. Nie

2017 r'l natQienie
I
ulega wqtpliwosci, ie wraz z ich oddaniem do ulytkowania (spodziewany termin to Polowa
obecnej bardzo
w
chwili
ruchu na drodze nr 74 na odcinku Walichnowy - Wieluf znacznie wzrosnie. Jest ono i tak
o blisko 40 km
duie, Motywacjq dla kierowc6w bqdzie omiianie Wielunia i Belchatowa oraz skr6cenie sobie drogi
przy przemieszczaniu siq miqdzy
unikniqcie dodatkowych oplat w por6wnaniu do iazdy po drodze S-8,
piotrkowem, Jest to oczywiste. Z tego tei powodu wzroSnie poziom zagroienia wypadkami
Wieruszowem
nr 74 na naszej gminie biegnie przez
i kolizjami, zmniejszy siq poziom bezpieczefistwa pieszych na przejsciach. Dtoga
piszecie
gestej, a nawet ciaglej zabudowie - na dlugogci ok. 6 km, okreslajqc cel budowy obu w/w obwodnic

i

a

teren o

pafstwo na swojej stronie, ie obwodnice ,, wyp rowadzi( maiq ruch tdnzytowy (gl6wnie cieiki) 2 centrum miost
i tym samym usprowni( przeiazd nd trosie wroclaw - warszowa dtogq kruiowq nr 74". Jest r6wniei nieunikniony
przy drodze
efekt Arugi, czyli wzrost uciqiliwosci ruchu izagroief dla mieszkaric6w innych miejscowosci leiqrych
nr 74, takich iak Biala.
przej3ciach dla pieszych,
Dlatego tez oczekuJemy nie tylko wskazania koncepcji poprawy bezpiecze6stwa na
partycypacji - takie
gminy
mo2liwoii
deklarujq
ale r6wnie2 przystqpienia do dziala6 projektowych. w imieniu naszej
finansowej - w tym zadaniu. wydaje siQ, ze trzeba tu mySlei o rozwiqzaniach podobnych do zastosowanego
jezdniq
k. Wieluniu na tejze drodze nr 74, czyli o oswietleniu przej5i dla pieszych nad

w miejscowojci DEbrowa

ewentualnq impulsowq sygnalizacjE.
przez teren Gminy Biala
Mieszka 6cy wnioskujq 16wnie2, by zainstalowai - na fragmencie drogi nr 74 biegnacym
ulega wEtpliwo6ci,2e
Nie
wskazanie.
icelowe
- odcinkowy pomiar prqdko6ci. Jest to moim zdaniem bardzo trafne
przej3ciach
dla pieszych.
przyczyniloby siq to znacznie do podniesienia bezpieczefistwa ruchu nie tylko na
drogi n( 74
odnoszqc siq do problemu tzw. ,,lewoskrqt6w" zwracam uwagQ, ie na przedmiotowym odcinku
(markety
Delikatesy).
Dino
czy
ruchu
istniejq dozwolone zjazdy do obiekt6w znajdujqcych siq po lewej stronie kierunku
przy kt6rych nakazana jest.iazda na wprost (zjazdy:
SE one znacznie czqsciej u2ywane przez kierowc6w aniieli byfyby te,
do stacji paliw - Radomina; do stacji tankowania gazu - Biala Parcela , do restauracji skorpion).
ponadto wjazd na parking przy markecie Dino jest za wqski. Poprzez to dochodzi do chwilowych zatrzymai
je blisko6i luku na drodze
ruchu na drodze nr 74 w tym miejscu, co stwarza istotne niebezpieczeristwo. Wzmaga
granicy pasa drogowego potQZne stare
i ograniczenie widocznoici dla kierowc6w przez rosnqce w jego sqsiedztwie, w
jego korzenie chodnika.
przez
drzewo. Drzewo to nale2aloby usunqi takie z powodu zdeformowanego
Jednoczesnie zapewniam,2e dostrzegamy idoceniamy podjqte iwykonane w ub. roku dzialania remontowe
na tej2e drodze. Jednakie nie ulega watpliwoici, 2e caly przedmiotowy odcinek drogi winien byi zmodernizowany
poprzez pofo2enle nowego dywanika itakie nowego chodnika po stronie p6lnocnej'
z

Uprzejmiewiqcproszqorozwazenietychuwagisugestii,majqcprzedeWszystkimnauwadzedobro

bezpieczeistwo wszystkich potenc.jalnych uczestnik6w ruchu na drodze nr 74 oraz mieszkafic6w Gminy Biala.
Wyraiam nadziejq, Ze wymienione problemy zdolamy wsp6lnie podjqi i rozwiqzai'

i

Z powa2aniem
Do wiadomoSci:

1. Rada Gminy Biafa
2. GDDKIA O/t Rejon w Wieluniu

nder O\,'cza

