
kancelaria@serock. pl

Od:
Wysłano:
Do:
Temat:
Załączniki:

Bożena Kaczmarczyk < b.kaczmarczyk@serock.pl>
poniedziałek, 9 listopada 2020 13:11
'Anna Bilińska'; kancelaria@serock.pl
FW: Petycja w sprawie ul. Mazowieckiej, Łacha
petycja:_Mazowiecka_Lacha.pdf; Załącznik bez tytułu 00153.html,

Bożena Kaczmarczyk
Referat Organizacyjno - Prawny
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
tel. 22 782 88 21
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From: Burmistrz Miasta i Gminy Serock [mailto:burmistrz@serock.pll
Sent: Monday, November 9, 20208:46 AM
To: 'Bożena Kaczmarczyk' <b.kaczmarczyk@serock.pl>
Subject: FW: Petycja w sprawie ul. Mazowieckiej, Łacha

From: Piotr Karski [mailto: il
Sent: Friday, November 6,20203:36 PM
To: burmistrz@serock.pl
Subject: Petycja w sprawie ul. Mazowieckiej, Łacha

Szanowny Panie Burmistrzu,

Przesyłam petycję w sprawie budowy spowalniaczy na ul. Mazowieckiej w miejscowości Łacha.

Z poważaniem,
Piotr Karski

mailto:kancelaria@serock.pl
mailto:burmistrz@serock.pl


Łacha, 6 listopada 2020

Piotr Karski

Pan Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Sercek

ul. Rynek 21

05-140 Sercek

PETYCJA

w sprawie budowy spowalniaczy na ulicy Mazowieckiej w miejscowości Łacha.

Działając w imieniu własnym i innych mieszkańców miejscowości Łacha zwracam się
z uprzejmą prośba o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicy Mazowieckiej
w miejscowości Łacha.

Uzasadnienie:
Ulica Mazowiecka przebiega przez teren zabudowany, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 krn/h jednak nie jest ono przestrzegane. Większość kierowców rozwija bardzo duże prędkości
na długim i prostym odcinku ulicy stanowiąc realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi -
w szczególności dzieci, pieszych, rowerzystów.

Problem nasila się szczególnie, kiedy miejscowość odwiedzają rzesze letników Często dochodzi też do
niebezpiecznych sytuacji przy wyjeżdżaniu z bram posesji. Problematyczny jest również hałas
pędzących z nadmierną prędkością samochodów.

Problem dotyczy całego odcinka ulicy Mazowieckiej od skrzyżowania z DI(62 do skrzyźowania
z ulicą Łąkową.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi proszę o pozytywne rozpatrzenie
prośby i możliwie szybkie działania, które poprawią bezpieczeństwo na tej drodze.
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