Skrzyżowanie Płaskowickiej i Rosoła to pułapka na
kierowców. Brakuje oznakowania
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Brak oznakowania poziomego na skrzyżowaniu Rosoła i Płaskowickiej daje się kierowcom
we znaki. Według mieszkańców niebezpieczne sytuacje są tam normą. Drogowcy obiecują
zająć się sprawą, ale dopiero na wiosnę.
Już od ponad miesiąca kierowcy mogą korzystać z w pełni przebudowanego skrzyżowania ulic Rosoła
i Płaskowickiej. Nie jest to jednak takie proste. Na samochody jadące w stronę Kabat czyha tam
pułapka. Na odcinku tuż przed krzyżówką brakuje oznakowania poziomego.
- Powoduje to bardzo duże zagrożenie. Kierowcy nie wiedzą, jak i którym pasem mają jechać i
zajeżdżają sobie drogę, ponieważ brakuje pasów akurat na skręcie i ci z prawego pasa wjeżdżają pod
pojazdy poruszające się pasem po stronie osi jezdni - pisze do nas pan Jacek.

Zdaniem mieszkańca tego typu sytuacje to już niemal norma. Jedynie przed samym skrzyżowaniem
pasy są widoczne. Niewiele lepiej jest po wschodniej stronie jezdni. Poprawy oznakowania wymaga
na przykład pas do skrętu w prawo w Płaskowickiej z Rosoła.
- Wygląda to na zwykłe niedbalstwo drogowców - komentuje nasz czytelnik.

Pasy były, ale już nie ich ma
Inaczej sprawę przedstawia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pasy zostały wykonane
jeszcze w czasie, gdy obowiązywał objazd wschodnią jezdnią. I rzeczywiście - jeśli dobrze się
przyjrzeć - na jezdni widać pozostałości białych pasów. Dlaczego w takim razie teraz ich nie ma?
- Pasy, które były pomalowane w technologii cienkowarstwowej, uległy w większości starciu - mówi
rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Docelowo na skrzyżowaniu pojawią się pasy wykonane w technologii grubowarstwowej, czyli po
prostu trwalsze. Wcześniej ich nie wykonano, ponieważ - jak tłumaczy Tarnowska - robi się to na
samym końcu, tuż przed oddaniem drogi do użytku. Natomiast skrzyżowanie zostało otwarte w
grudniu, kiedy temperatura była zbyt niska na malowanie pasów.
- Zgodnie z reżimem technologicznym temperatura powietrza powinna wynosić ok. 10 stopni
Celsjusza, a nawierzchnia powinna być sucha - zauważa rzeczniczka drogowców.

Skręt w prawo z Rosoła w Płaskowickiej tuż po otwarciu i miesiąc później.

Dlatego na nowe pasy kierowcy muszą poczekać do wiosny. Drogowcy czekają także na sprzyjającą
pogodę, żeby odtworzyć pas rozdziału jezdni na wysokości ul. Migdałowej - tam kończył się objazd
wschodnią stroną jezdni. Wówczas będzie można powiedzieć, że całe skrzyżowanie jest gotowe.
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