Rudawa, 2.09.2018 r.

Wnioski do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
jako zadania do wykonania w Sołectwie Rudawa w 2019 r.

1. Pomalowanie pasów dla pieszych lub ich odnowienie w cyklu półrocznym,
a w razie potrzeby częściej,
2. Wykonanie nowego mostu nad tak zwanym słuchy korycie,
3. Zaplanowanie i wykonie sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na
wysokości Rynku w kierunku kościoła w Rudawie lub zaplanowanie i wykonie
innego rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo w tym miejscu np. pasy
wibracyjne,
4. Zaplanowanie i wykonie sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych na
wysokości skrzyżowania ul. Stanisława Wyspiańskiego z ul. Stanisława
Polaczka lub zaplanowanie i wykonie innego rozwiązania, które zapewni
bezpieczeństwo w tym miejscu,
5. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Stanisława Wyspiańskiego od wiaduktu
kolejowego do skrzyżowania z ul. Zamek,
6. Wykonanie zatoczki przystankowej na ul. Niepodległości w okolicach
skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza naprzeciwko sklepu przed
wiaduktem,
7. Poprawienie skrzyżowania pod kapliczką przy ul. 21 lipca, ul. Dunajewskiego,
ul. Niepodległości,
8. Podniesienie krawężników ul. Niepodległości działka nr 86 i nr 91 obręb
Rudawa,
9. Wykonaniu świateł pulsacyjnych przy przejściu dla pieszych przed suchym
korytem od strony sołectwa Pisary oraz doświetlenie tego obszaru,
10. Wykonie barierki ochronnej przed mostem rzecznym na ul. Stanisława
Wyspiańskiego jadąc od strony centrum Rudawy,
11. Zmiana pierwszeństwa przejazdu na moście nad ,,słuchy korytem” lub
zamontowanie luster, które będą miały za zadanie zwiększyć pole widzenia
nadjeżdżającego pojazdu z przeciwka,
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12. Comiesięczne koszenie pasów drogowych wzdłuż dróg powiatowych oraz ich
sprzątanie,
13. Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Niepodległości na odcinku
pomiędzy cmentarzem, a Rynkiem,
14. Uporządkowanie stromych nasypów po obu stronach wiaduktu kolejowego
oraz nasypów i brzegów od drogi krajowej nr 79 do wiaduktu kolejowego –
ul. Stanisława Wyspiańskiego po obu stronach drogi. Na wspomnianym
obszarze należy wykosić nasypy oraz wyciąć samosiejki, nałożyć folię
zabezpieczającą sadząc równocześnie odpowiednią roślinność. Na działce nr
659/8 należy wykonać odpowiednią dekorację z napisami promującymi
sołectwo Rudawa, które będą miały za zadanie przywitać osoby, które
wjechały do sołectwa.

Należy wykonać też regulację rowu wzdłuż Drogi

Powiatowej ul. Stanisława Wyspiańskiego od ul. Podłonie w kierunku rzeki
Rudawy wraz z wyłożeniem korytek ściekowych łącznie z przebudową
dojazdów do przylegających posesji. Przy moście rzecznym należy wykonać
barierkę zabezpieczającą jadąc od centrum sołectwa po prawej stronie.
Należy też zastanowić się nad uzupełnieniem wału nad wspomnianym wyżej
rowem, wykonując metalową zasuwę co może ograniczyć cofanie się rzeki
Rudawa podczas podnoszenia się jej poziomu. Wykonanie zatoczki
przystankowej na ul. Stanisława Wyspiańskiego w okolicach skrzyżowania z
ul.

Henryka

Sienkiewicza

naprzeciwko

sklepu

przed

wiaduktem

.

Uporządkowanie terenu przy przystanku autobusowym na ul. Stanisława
Wyspiańskiego po stronie sklepu przed wiaduktem. Zadanie to jest do
wykonania jako integralna całość,. Wspomniana inwestycja podniesie
bezpieczeństwo, zwiększy walory estetyczne tego obszaru, ograniczy
koszenie trawy oraz wjazd do sołectwa będzie dobrą wizytówką Sołectwa,
Gminy i Powiatu,
15. Lustro na przejściu dla pieszych przy pierwszym wejściu na cmentarz
parafialny o strony centrum sołectwa,
16. Wykonanie

przejścia

dla

pieszych

na

skrzyżowaniu

ul.

Rudawskiej

z ul. Stanisława Polaczka,
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17. Wdrożenie rozwiązania technicznego np. progi zwalniające, które pomogą
bezpiecznie włączać się do ruchu z ul. Ks. Marcina Siedleckiego
w ul. Niepodległości i ul. Wyspiańskiego oraz wjechać w ul. Rudawską,
18. Odpowiednie wyprofilowanie skrętu na Niegoszowice z ul. Stanisława
Wyspiańskiego w ul. ks. Marcina Siedleckiego,
19. Dobudowanie trzeciej kratki ściekowej na skrzyżowaniu ul. ks. Marcina
Siedleckiego z ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Niepodległości i ul.
Rudawską,
20. Podniesienie krawężników przy części posesji na ul. Niepodległości, woda
wlewa się na podwórka,
21. Odnowienie oznaczenia pionowego i poziomego,
22. Bieżąca naprawa chodników,
23. Odśnieżanie chodników.
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