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Interpelacja 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 25; 

skrzyżowaniu Trasy Bursztynowej z ulicą Zagórowską 

 

 

 

W ostatnim czasie kilkukrotnie kontaktowali się ze mną mieszkańcy Konina zwracając uwagę 

na liczne wypadki i kolizje drogowe, które mają miejsce w ciągu drogi krajowej nr 25 (DK25),  

w szczególności na skrzyżowaniu Trasy Bursztynowej z ulicą Zagórowską. Mimo iż na skrzyżowaniu 

znajduje się zsynchronizowana sygnalizacja świetlna uprawniająca użytkowników ruchu drogowego 

do bezkolizyjnych skrętów, a na danym odcinku skrzyżowania obowiązuje ograniczenie prędkości do 

wymaganych 50 km/h, to brawura niektórych kierowców i niedostosowanie przez nich prędkości 

skutkuje niekiedy ludzkimi tragediami.  

W związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy miasto otrzymywało wcześniej informacje o licznych wypadkach i kolizjach drogowych 

na ww. skrzyżowaniu celem poprawy bezpieczeństwa? Jeżeli tak, to jakie następnie 

poczyniono działania?  

2. Czy obszar ww. skrzyżowania objęty jest monitoringiem miejskim, który w przypadku kolizji 

lub wypadku może przyczynić się do ustalenia okoliczności i sprawcy zdarzenia?  

3. Jakie miasto, jako zarządca drogi i ruchu na tych drogach, ma dodatkowe możliwości 

zwiększenia bezpieczeństwa w tym obszarze?  



 

2 

4. Ile razy Zarząd Dróg Miejskich na przestrzeni ostatnich 5 lat dokonywał w następstwie zdarzeń 

drogowych wymiany znaków, sygnalizatorów bądź innych elementów infrastruktury drogowej 

na ww. skrzyżowaniu i jakie były to koszty ? 

5. W jakim zakresie miasto współpracuje w obszarze bezpieczeństwa drogowego z Komendą 

Miejską Policji w Koninie? 

6. Czy Zarząd Dróg Miejskich lub Komenda Miejska Policji prowadzi ewidencje zdarzeń na ww. 

skrzyżowaniu, jeśli tak to jak ona wygląda w ciągu ostatnich 5 lat? 

7. Czy w mieście prowadzone jest „mapowanie” wypadków (w szczególności śmiertelnych),  

by określić miejsca szczególnie niebezpieczne, gdzie należałoby zachować szczególną 

ostrożność? 

 

 

 

 

Bartosz Małaczek 

Radny Miasta Konina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


