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Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim 

Romualda Traugutta 41 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Petycja w sprawie dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3833 Szymanów -

Bronisławów w miejscowości Regów 

My wszyscy niżej podpisani mieszkańcy miej scowości Regów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3833 w miej scowośc i Regów, powiat grodziski. 

W związku z tym, że jest to droga powiatowa na drodze tej trwa intensywny ruch samochodów 

osobowych i ciężarowych, który stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych i rowerzystów. 

Analiza zdarzeń mających związek z naruszeniem bezpieczeństwa użytkowników tej drogi na przestrzeni 

kilku ostatnich lat pozwala z calą odpowiedzialności ą stwi erdzić, że jest to droga, na której z roku na rok 

dochodzi do coraz większej ilości zdarzeń zagrażaj ących bezpieczeństwu jej użytkowników . Corocznie 

zwiększa się ilość pojazdów poruszaj ących s ię po jezdni , zwiększa się też ruch pieszych, osób uprawiających 

biegi, spacery. Często droga ta staje się objazdem dla kierowców, którzy muszą zj echać z autostrady w 

Wiskitkach, czy Grodzisku Mazowieckim z powodu wypadku. 

Na tej drodze w przeszłośc i niejednokrotnie dochodziło do groźnych wypadków, w tym także 

śm iertelnych. Samochody poruszające s ię po tej drodze jeżdżą z dużą prędkością. Dzieci uczęszczające do 

szkoly z tejże miejscowości zmuszone są do korzystania z pasa jezdni, co w rodzicach budzi ogromny 

niepokój z uwagi na natężony ruch. Mieszkańcy tej miejscowości boj ą się wieczorem pój ść do sklepu, bo 

droga nie ma nawet pobocza, trzeba s ię poruszać po rowie. Budowa chodnika jest jednym rozwiązaniem, które 

podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców. 

Gorąco wierzymy, że bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców miej scowości 

Regów nie jest władzom Gminy i Powiatu obojętne. 

Zwracamy się o umieszczenie informacji o petycji oraz odpowiedzi na nią w Informatorze Gminy 

Baranów a także na stronie Internetowej Gminy Baranów. 


