
Szanowni Sąsiedzi,

W najbliższy wtorek (8 września 2015 w Centrum Kultury Izabelin o godz. 18.00) odbędzie 
się spotkanie sołeckie poświęcone rozdysponowaniu funduszy sołeckich na 2016 rok.

Zwracamy się do Państwa, naszych sąsiadów, z prośbą o poparcie pomysłu zgłoszenia pro-
jektu sołeckiego polegającego  na zaprojektowaniu i wprowadzeniu na obszarze całego 
Helenówka (ul. Ptasińskiego, ul. Popiełuszki,  ul. Leśnej Polanki, ul. Przecinka, ul. Działkowa)                              
strefy uspokojenia ruchu.

Najważniejszym celem wprowadzenia takiej strefy jest zapewnienie bezpiecznej prędkości          
pojazdów oraz przestrzeganie jej poprzez odpowiednie kształtowane geometrii jezdni,                  
wystrój ulicy oraz wprowadzenie  elementów organizacji ruchu, które fizycznie uniemożliwiają 
rozwijanie nadmiernych i niedopuszczalnych przepisami prędkości. 

Na danym obszarze ustanawia się strefowe ograniczenie prędkości do 30km/h  lub 20km/h 
(strefa zamieszkania), a wjazd do strefy jest jednoznacznie i w widoczny sposób oznakowany.

Poprawa jakości przestrzeni publicznej polega na tworzeniu bezpiecznego i komfortowego 
środowiska do poruszania się niechronionych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów.                     
Towarzyszy jej podnoszenie walorów estetycznych i polepszanie ładu przestrzennego otocze-
nia za pomocą elementów małej architektury zabudowy i zieleni.

Wprowadzenie rozwiązań uspokojenia ruchu:
• podnosi bezpieczeństwo (trzykrotnie mniej wypadków), 
• obniża poziom hałasu, 
• zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczenstwa mieszkańców,
• zachęca  do częstszej jazdy rowerem i spacerów.

Przestrzeń publiczna staje się bardziej przyjazna dla pieszych, w szczególności 
dla dzieci oraz osób starszych. 

Szacowany koszt przygotowania projektu technicznego i wprowadzenia rozwiązań drogowych 
to ok. 4000 zł.

Postulujemy by mieszkańcy Helenówka na każdym etapie przygotowania 
projektu i realizowania go byli włączani w działania, a wszystkie rozwiązania 
były konsultowane z nami.

Więcej informacji i materiałów o strefie uspokojenia, możliwych rozwiązaniach i przykładach 

znajdziecie Państwo na stronie: http://dzialajmy.org/uspokojenie-ruchu/

Jeżeli popieracie Państwo zgłoszenie wyżej opisanego projektu prosimy o podpis na 
załączonej liście.

Zachęcamy także by stawić się osobiście na spotkaniu sołeckim we wtorek 
(8.09.2015 g.18.00 w CKI), aby poprzeć projekt w głosowaniu mieszkańców.

W przypadku pytań zapraszamy to kontaktu telefonicznego 501.10.94.91

Z wyrazami szacunku

Wasi sąsiedzi: Anna i Paweł Sielczak, Małgorzata i Stanisław Leszczyńscy

http://dzialajmy.org/uspokojenie-ruchu/


Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Podpis

DEKLARUJĘ POPARCIE DLA POMYSŁU WPROWADZNIA, W RAMACH 
FUNDUSZY SOŁECKICH, STREFY USPOKOJENIA RUCHU NA OBSZARZE 
HELENÓWKA.

Podpisaną deklarację prosimy o zostawienie w skrzynce pocztowej:
ul. Ptasińskiego 47 lub ul.Popiełuszki 1.
Również możemy po ustaleniu telefonicznym przyjść i odebrać pismo.
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