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gmina Prószków 

Liczba konsultacji - 8 

Ogólna liczba uczestników - 279 

Wnioski: 

- miejscowość Prószków: 
- odniesiono się do realizacji zadań przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego pod kątem 
egzekwowania przekroczeń prędkości przez kierujących, nadal będą kierowane patrole WRD,  
- odniesiono się do oznakowania dróg, wysokości stawianych znaków – znaki drogowe są 
umieszczane na standardowej wysokości, tak aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogli je 
zauważyć. 
- odniesiono się do niewłaściwego parkowania pojazdów – patrole WRD mają 5 razy w tygodniu trasę 
DK 45 w stałym nadzorze i będą zwracały szczególną uwagę na parkujące tam pojazdy. 
- odniesiono się do informacji o narkotykach w gimnazjum w Prószkowie i Źlinicach – wcześniej nie 
było żadnych sygnałów ze strony grona pedagogicznego szkół, samorządowców oraz osób 
postronnych. Temat będzie rozpoznany przez policjantów operacyjnych, ewentualnie do działań 
będzie zwerbowany przewodnik służbowy z psem do narkotyków. 
- zgłoszono problem dotyczący przekraczania prędkości na trasie Opole – Prudnik, gdzie kierujący 
mają nagminnie przekraczać prędkość w miejscach oznakowanych odpowiednimi znakami. 
- miejscowość Złotniki: 
- problem z przekraczaniem prędkości w Złotnikach,  
- suche gałęzie na drzewach przy drodze DW 414 ze Złotnik do Prószkowa, które zagrażają pojazdom,  
- wysłużone lustro, które nie spełnia swojej funkcji na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Polnej w 
Złotnikach. 
- miejscowość Winów: 
zgłoszono problem z oznakowaniem ul. Stara Droga w Winowie na skrzyżowaniach z poprzecznymi 
ulicami, gdzie chcą aby ul. Stara Droga była drogą z pierwszeństwem przejazdu. 
- miejscowość Ligota Prószkowska: 
- zgłoszono problem przekraczaniem prędkości w Ligocie Prószkowskiej, 
- zgłoszono chęć ustawienia znaku zakaz postoju na ul. Wiśniowej i ul. Kościelnej w Ligocie 
Prószkowskiej celem ułatwienia wjeżdżania i wyjeżdżania ciągnikom z pól, 
- uczestnicy podziękowali za zaangażowanie Policji. 
- miejscowość Jaśkowice: 
- zgłoszono problem przekraczaniem prędkości na drodze gminnej z Prószkowa do Jaśkowic (tzw. 
skrót nad autostradą) oraz nieprzestrzegania na tej drodze zakazu ruchu pojazdów powyżej 3,5 ton, 
gdzie nie dotyczy to pojazdów rolniczych. Mieszkańcy twierdzą, że jeżdżą tamtędy ciężarówki i 
autobusy. 
- miejscowość  Górki: 
- zgłoszono problem dotyczący parkowania pojazdów na chodniku przy ul. Szerokiej w Górkach oraz 
zatrzymywania pojazdów w obrębie skrzyżowania ul. Ogrodowej i Opolskiej w Górkach.  
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- miejscowość Folwark : 
- zgłoszono problem z ustawieniem dwóch luster w Folwarku na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Polnej, 
które są tak ustawione, że dezorientują, 
- zgłoszono problem że tablice z nazwą miejscowości są ustawione niewłaściwie, były także uwagi co 
do wysokości znaków (jadąc sprzętem rolniczym nie są widoczne znaki), 
- zgłoszono problem że ulica Opolska w Folwarku jest bardzo wąska z uwagi na zastosowane 
wysepki, w związku z czym sprzęt rolniczy ma duże problemy z przemieszczaniem się, 
- zgłoszono problem z nagminnym przekraczaniem prędkości na drodze DK 45 między Winowem, a 
Folwarkiem, a także w samym Folwarku, 
- przy wyjeździe z dróg podporządkowanych na ul. Opolską w Folwarku, lewoskręt jest bardzo wąski 
dla maszyn rolniczych. 

 

 

 


