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INTERPELACJA NR 314/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Zdewastowanego oznakowania na ul. Nowodworskiej (kontrola radarowa). 
 

Szanowny Panie Burmistrzu ! 

 

Bardzo dziękuję za błyskawiczną reakcję i odpowiedź, w kwestii oznakowania D-51 

znajdującego się na ul. Nowodworskiej, udzieloną pismem z dnia 11 stycznia 2013 r. (znak: UD-II-WIR-

.00031.2013.MKR) na interpelację nr 683 (wg numeracji w BIP). 

Odnosząc się do interpretacji zapisów załącznika nr 1, pkt 1.5.2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U.2003.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) o treści: 

 

naleŜy zauwaŜyć, Ŝe Ustawodawca nie nakazał ustawiania znaków na oddzielnych konstrukcjach 

wsporczych. Gdyby tak było, to zapisy rozporządzenia brzmiałyby np.: „Nakazuje się mocowanie…” lub 

„Znaki muszą być zamocowane…” i nie byłoby zapisów o dopuszczeniu umieszczania znaków na 

słupach (latarń, itp.). W tym wypadku trzeba przy wprowadzaniu nowego oznakowania najpierw 

sprawdzać, czy znaków drogowych nie moŜna zamocować do istniejących juŜ elementów infrastruktury 
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dopuszczonej rozporządzeniem do pełnienia funkcji konstrukcji wsporczej dla znaków, a dopiero w 

przypadku braku takiej moŜliwości, stawiać odrębne konstrukcje wsporcze. 

 

Oczywiście w przypadku ul. Nowodworskiej, gdzie oznakowanie juŜ istnieje nie ma potrzeby likwidacji 

konstrukcji wsporczych specjalnie postawionych dla znaków drogowych (chyba, ze rura, na której znak 

jest zamocowany znów zostanie zniszczona). Proszę o inne interpretowanie rozporządzenia przy 

wprowadzaniu nowych organizacji ruchu. Przyniesie to wymierne efekty, np. obniŜenie kosztów 

oznakowania (o koszty wbicia rury w podłoŜe i koszty samych rur). 
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