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INTERPELACJA NR 436/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na ul. Strumykowej. 
 

Dziękuję za informację o możliwym przygotowaniu nowej organizacji ruchu na ul. Strumykowej 

(odpowiedź na interpelację nr 436; w BIP nr 1021) w 2014 r. Jeśli to nastąpi, o co w dalszym ciągu proszę, 

należy uwzględnić drobne zmiany w organizacji na dłuższym odcinku ul. Strumykowej: 

1. Rejon skrzyżowania ul. Strumykowej z ul. Strumykową – pod budynkiem nr 28 wszystkie parkujące 

tam samochody (istnieje utwardzenie z kratki betonowej) podjeżdżają przez pas zieleni lub przejście dla 

pieszych, a następnie przejeżdżają pochodniku stwarzając zagrożenie dla pieszych. 

Należy zabezpieczyć zieleń i chodniki przed możliwością wjazdu samochodów – kilkadziesiąt metrów w 

stronę ul. Książkowej zostały wykonane nowe miejsca parkingowe i tam powinny zatrzymywać się 

samochody. 

2. Odcinek ul. Strumykowej od ul. Strumykowej do wjazdu pod kościół Św. Franciszka – trawniki 

przyległe do ulicy są całkowicie rozjeżdżone. W ostatnich latach były kilkukrotnie odnawiane i za 

każdym razem są rozjeżdżane. 

Należy zabezpieczyć trawniki przed możliwością parkowania samochodów, np. poprzez ustawienie płotków 

typu ZOM. Ustawiony po tej stronie ulicy Strumykowej, przy skrzyżowaniu z ul. H. Ordonówny znak 

zakazu zatrzymywania się (nie odwoływany przez wjazdy na posesje), jest nieskuteczny lub 

nieegzekwowany przez służby porządkowe. 

3. Rondo Laszlo Osvatha, w narożniku przy myjni brakuje dwóch słupków U-12c (na przejściu dla 

pieszych i drodze rowerowej), dzięki czemu samochody wjeżdżają luką między słupkami przez chodnik 

i drogę rowerową na dziki parking przy ul. Pasłęckiej – tzw. błoto-parking. 

Należy doprojektować brakujące słupki U-12c 

4. Odcinek ul. Strumykowej od ronda Laszlo Osvatha do wjazdu pod budynek nr 35 – trawniki przyległe 

do ulicy są całkowicie rozjeżdżone. W ostatnich latach były kilkukrotnie odnawiane i za każdym razem 
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są rozjeżdżane przez parkujące na nich samochody. Pojazdy ograniczają widoczność uczestnikom ruchu 

drogowego, powodując sytuacje niebezpieczne. 

Należy zabezpieczyć trawniki przed możliwością parkowania samochodów, np. poprzez ustawienie płotków 

typu ZOM. 

5. Odcinek ul. Strumykowej od przejścia dla pieszych do ul. Strumykowej. Po zachodniej stronie parkują 

samochody na pasie ruchu, a także zbyt blisko przejść dla pieszych, zmuszając innych kierowców do 

jazdy niezgodnej z przepisami (konieczność przekraczania linii podwójnej ciągłej). 

Należy ustawić znak zakazu zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania 

nieprawidłowo stojących pojazdów. W tym rejonie ul. Strumykowej stojące pojazdy zagrażają 

bezpieczeństwu ruchu drogowego (ograniczają widoczność na przejścia dla pieszych), stąd konieczność 

wzmocnienia znaku B-36 tabliczką T-24. Kilkadziesiąt metrów dalej zostały wybudowane miejsca 

parkingowe, z których powinni korzystać kierowcy. 

 

 Proszę o uwzględnienie uwag przy projektowaniu nowej organizacji ruchu na ul. Strumykowej. 
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