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Pieńki, 06.07.2020

Mieszkańcy wsi Pieńki gm. Domanice

DO STAROSTY POWIATU SIEDLECKIEGO

W imieniu mieszkańców wsi Pieńki gm. Domanice położonej przy drodze powiatowej 
nr 3654W Kaczory - Łupiny - Pieńki - Domanice, zwracamy się z desperacka prośbą o postawienie 
znaków ograniczenia prędkości do 40km/h i co najmniej 3 progów zwalniających tzw. „Leżących 
policjantów" wymuszających prędkość do 30km/h.

Swoją prośbę motywujemy tym, że w ostatnich latach nastąpił zwiększony ruch pojazdów 
osobowych oraz firm transportowych posiadające duże samochody-Tiry, które np. kilka razy 
dziennie wożą bele ze słomą, zwiększony ruch i brak permanentnej kontroli szybkości pojazdów 
samochodowych jest zagrożeniem dla zdrowia i życia osób oraz zwierząt mieszkańców wsi Pieńki 
przy drodze powiatowej 3654W.

Do tej pory stan drogi był opłakany, a samochody, motocykle rozwijające na krótkich 
odcinkach zawrotne prędkości (ponad lOOkm/h), powodują w wielu przypadkach BARDZO POWAŻNE 
ZAGROŻENIA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Nawierzchnia drogi przez wiele lat była naprawiana tylko miejscowo. Jest nierówna (liczne 
dziury, wyrwy), ze złymi spadkami (gromadzącymi duże ilości wody po deszczu), a po mimo tego 
uczestnicy ruchu drogowego w sposób lekceważący podchodzą do zasad bezpieczeństwa na drodze.

W związku z „REMONTEM DROGI POWIATOWEJ NR 3654W KACZORY - ŁUPINY - 
DOMANICE" , która również przebiega przez naszą wieś i znając plany nowej nawierzchni, patrzymy z 
przerażeniem jakie będzie miało to skutki dla nas mieszkańców tj. pieszych uczestników ruchu 
drogowego. Zwiększy to tylko zuchwałość nieodpowiedzialnych kierowców.

Żadne ograniczenie prędkości jak i rozwiązania techniczne, które wymuszają zwolnienie 
pojazdów, nie zostało uwzględnione w planach modernizacji tejże drogi.

W domach, które już są oraz tych, które się budują łącznie będzie zamieszkiwało 
ponad 20 dzieci w wieku szkolnym bądź przedszkolnym, a samochody, które będą na 
poprawionej nawierzchni rozwijać zawrotne prędkości będą coraz większym zagrożeniem 
bezpieczeństwa oraz życia dla nas, naszych dzieci i rodzin.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
SOŁECTWO PIECKI 
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Mieszkańcy wsi Pieńki

Załączniki:

1. Lista mieszkańców popierająca petycję. (Zbieranie podpisów lipiec 2020r.)


