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Dotyczy: Wprowadzenia na ul. Kołacińskiej zmienionej organizacji ruchu. 
 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

Z uwagi na otrzymywane od mieszkańców sygnały dotyczące częstego postoju pojazdów na ulicy 

Kołacińskiej (jezdnia i/lub chodnik), proszę o rozważenie ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na 

tej ulicy. 

Istniejące oznakowanie nie daje podstaw do interwencji służb (np. Straży Miejskiej) w przypadku, 

gdy przejazd ulicą często jest blokowany przez parkujące auta firm, które mają swoje siedziby na tej ulicy. 

W rezultacie mieszkańcy informują o tym, że przez tak parkujące samochody dochodzi do wielu 

niebezpiecznych sytuacji i z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić kolizje. 

 

Jednocześnie proszę o opinię, czy jako zarządca drogi dopuścilibyście Państwo za zasadne 

ustanowienie ul. Kołacińskiej jako ulicy jednokierunkowej (wyjazd dozwolony na ul. Modlińską) i 

jednoczesne ustanowienie jako jednokierunkowej ulicy Sąsiedzkiej (równoległej do ul. Kołacińskiej 

oddaloną o ok. 50m) jedynie z możliwością wjazdu od ul. Modlińskiej? 

W ten sposób ruch do posesji przy ul. Kołacińskiej od strony ul. Modlińskiej odbywałby się przez ul. 

Sąsiedzką – Fleminga / Żywiczną, zaś wyjazd na ul. Modlińską następowałby ul. Kołacińską, a dojazd do 

posesji przy ul. Sąsiedzkiej od strony ul. Modlińskiej odbywałby się ul. Sąsiedzką (tak jak obecnie), zaś 

wyjazd na ul. Modlińską przez ul. Fleminga / Żywiczną – Kołacińską (praktycznie również tak się teraz 

odbywa). 

 Moim zdaniem jednokierunkowe ulice: Kołacińska (zwłaszcza) i Sąsiedzka przyczyniłyby się do 

poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie, tym bardziej że przebudowa ul. Kołacińskiej nie figuruje w 

długofalowych planach inwestycyjnych miasta. 
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