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INTERPELACJA NR 436 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na ul. Strumykowej. 
 

Z uwagi na wystąpienia mieszkańców ul. Strumykowej, w których poruszają sprawę niebezpiecznego 

parkowania samochodów na ul. Strumykowej przy parku oraz na łuku tej ulicy (okolice skrzyżowania z ul. 

Pasłęcką), wnioskuję o ustawienie znaków zatrzymywania się na ul. Strumykowej po obu stronach tej ulicy. 

Obecnie zakaz zatrzymywania się obowiązuje po wschodniej stronie ulicy Strumykowej, dzięki czemu ta strona 

ulicy jest drożna. Zachodnia strona ulicy jest z kolei zastawiona samochodami – na ul. Strumykowej coraz 

więcej samochodów parkuje niezgodnie z przepisami: zbyt blisko przejść dla pieszych oraz na wyjazdach z 

posesji lub bardzo blisko nich, powodując ograniczoną widoczność dla innych kierowców i pieszych. 

Szczęśliwie nikt na ul. Strumykowej jeszcze nie ucierpiał. 

Nieprawidłowe parkowanie wynika ze stale zwiększającej się liczby samochodów mieszkańców ul. 

Strumykowej i okolic, a co za tym idzie coraz trudniej jest zaparkować przepisowo i to mimo niedawnego 

wybudowania kilkudziesięciu miejsc postojowych przy tej ulicy. Jednocześnie posiadam informacje, że w 

budynkach stojących przy ul. Strumykowej są wolne miejsca parkingowe do kupienia / wynajęcia, czyli część 

kierowców świadomie decyduje się na parkowanie na ulicy wiedząc, że mogliby parkować na własnych 

miejscach parkingowych w budynkach jeśli wcześniej by je wynajęli / kupili. Gmina z kolei nie powinna ciągle 

dobudowywać miejsc postojowych, bo nie ma już gdzie tego zrobić przy ul. Strumykowej; poza tym ile by tych 

miejsc nie wybudowano, to i tak mogłoby ich być za mało i nadal występowałby problem nieprawidłowego 

parkowania na tej ulicy. Dlatego jeszcze raz proszę o odpowiednią zmianę organizacji ruchu.  
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