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INTERPELACJA NR 495/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Poprawy bezpieczeństwa na ul. Zaułek. 
 

 Po kolejnych rozmowach z mieszkańcami ulicy Zaułek w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

utrudnień w ruchu na tej ulicy, mieszkańcy zwrócili mi uwagę, że oprócz bezmyślnego parkowania przez 

kierowców na skrzyżowaniu ulicy Zaułek z boczną drogą przebiegającą wzdłuż południowego ogrodzenia SP nr 

112, wielu kierowców dowożących dzieci do tej szkoły, nie mając możliwości dojechania w bezpośrednie 

sąsiedztwo szkoły, parkuje tuż przy bocznej krawędzi jezdni / na poboczu przy płotkach wygrodzeniowych typu 

ZOM. Takie zachowanie powoduje dalsze utrudnienia w ruchu dla innych kierowców, którzy zmuszeni są 

omijać tak pozostawione pojazdy wjeżdżając na lewą część jezdni, co w godzinach dowozów dzieci do szkoły 

jest trudne z uwagi na sznur pojazdów odjeżdżających z pod szkoły w kierunku ul. Berensona. 

 Mieszkańcy proszą o pomoc w sprawie tych parkujących pojazdów, bo przez konieczność omijania tych 

pojazdów przez innych, prawidłowo jadących kierowców, zator drogowy w ul. Zaułek bardzo się powiększa. 

Niestety, ale zdaniem mieszkańców, służby kontrolne nie reagują, bo nie mają podstaw. 

 Dodatkowo, na południowym, luźniejszym fragmencie ul. Zaułek kierowcy odjeżdżający z pod szkoły, 

mocno spóźnieni z uwagi na trudności wyjechania z pod szkoły, często jadą z nadmierną prędkością i 

wyprzedzają pojazdy poruszające się z dozwoloną prędkością. Są sytuacje, w których manewr wyprzedzania 

wykonywany jest przed przejściami dla pieszych. 

 Wspólnie doszliśmy do wniosku, że w takiej sytuacji należy na ul. Zaułek wprowadzić dodatkowe 

oznakowanie poziome – linię podwójną ciągłą na całej długości ulicy, poza miejscami, gdzie są wjazdy / zjazdy 

z posesji. Dzięki temu kierowcy musieliby przestrzegać jazdy swoim pasem oraz na zasadach ogólnych 

wynikających z Prawa o Ruchu Drogowym, nie mogliby pozostawiać pojazdów na jezdni ul. Zaułek. 

 Proszę o wprowadzenia w życie takiego oznakowania. 

 

                    Wojciech Tumasz 


