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                                           I N T E R P E L A C J A 
 

 

1.Wnioskuję o zwrócenie się do GDDKiA w Krakowie z prośbą o 

rozważenie modernizacji skrzyżowania Biecka – łącznik z Chopina.  

 

 Mieszkańcy Osiedla Chopina jak i klienci sklepów zlokalizowanych 

w okolicy skrzyżowania ul. Biecka – łącznik z ul. Chopina  zgłaszają, że ze 

względu na znaczny wzrost natężenia ruchu po otwarciu nowego sklepu 

wielkopowierzchniowego na omawianym skrzyżowaniu jest duży problem z 

włączeniem się do ruchu z drogą krajową nr 28, dlatego wydaje się 

zasadnym, rozważenie modernizacji skrzyżowania o wyposażenie go w 

lewoskręt. Warto by było również usystematyzować ruch pieszych w 

obrębie skrzyżowania i oddzielić barierami od jezdni. Rozwiązanie to 

zwiększyło by przepustowość i bezpieczeństwo ruchu. 

 

2. Wnioskuję o zwrócenie się do GDDKiA w Krakowie z pismem o 

uzupełnienie oznakowania  pionowego w ciągu drogi krajowej 28. 

  

 Kierowcy podróżujący DK 28 zwracają uwagę na brak w ciągu tej 

drogi oznakowania drogowskazowego kierunku Tarnów. Zgodnie z 

zasadami umieszczania takiego oznakowania na tablicy kierunku powinno 

znajdować się w pierwszej kolejności najbliższe miasto na prawach 

powiatu. Dlatego wnioskuje o zwrócenie się do zarządcy drogi by uzupełnił 

ten istotny znak na skrzyżowaniu DK 28 z DW 977 to jest łącznik ulic 

Kościuszki – Mickiewicza- Sienkiewicza – Parkowa 

 

 



3. Wnioskuję o opracowanie koncepcji oznakowania drogowskazowego 

związanego z Północną Obwodnicą Gorlic. 
 

 W związku z otwarciem Północnej Obwodnicy Gorlic wydaje się 

konieczne opracowania koncepcji oznakowania pionowego kierującego na 

obwodnice z drogi krajowej 28 jak również wskazującego odpowiedni 

kierunek na skrzyżowaniach: Chopina – Wincentego Pola, Wincentego Pola 

– Wyszyńskiego, Sikorskiego – Korczaka.  

Dla kierowców wyjeżdżających z ulicy Przemysłowej , w szczególności 

przyjezdnych, pomocnym byłby drogowskaz na skrzyżowaniu tej ulicy z 

Chopina czy Biecką. Takie rozwiązanie nie tylko odciąża zatłoczone 

centrum miasta, a także ułatwi korzystanie z nowych rozwiązań 

komunikacyjnych mających poprawić dostęp do Specjalnej Strefy 

Przemysłowej.  
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