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INTERPELACJA NR 436 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Ustawienia znaków zakazu zatrzymywania si� na ul. Strumykowej. 

Z uwagi na wyst�pienia mieszka�ców ul. Strumykowej, w których poruszaj� spraw� niebezpiecznego 

parkowania samochodów na ul. Strumykowej przy parku oraz na łuku tej ulicy (okolice skrzy�owania z ul. 

Pasł�ck�), wnioskuj� o ustawienie znaków zatrzymywania si� na ul. Strumykowej po obu stronach tej ulicy. 

Obecnie zakaz zatrzymywania si� obowi�zuje po wschodniej stronie ulicy Strumykowej, dzi�ki czemu ta strona 

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

wi�cej samochodów parkuje niezgodnie z przepisami: zbyt blisko przej�� dla pieszych oraz na wyjazdach z 

posesji lub bardzo blisko nich, powoduj�c ograniczon� widoczno�� dla innych kierowców i pieszych. 

Szcz��liwie nikt na ul. Strumykowej jeszcze nie ucierpiał. 

Nieprawidłowe parkowanie wynika ze stale zwi�kszaj�cej si� liczby samochodów mieszka�ców ul. 

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

wybudowania kilkudziesi�ciu miejsc postojowych przy tej ulicy. Jednocze�nie posiadam informacje, �e w 

budynkach stoj�cych przy ul. Strumykowej s� wolne miejsca parkingowe do kupienia / wynaj�cia, czyli cz���

kierowców �wiadomie decyduje si� na parkowanie na ulicy wiedz�c, �e mogliby parkowa� na własnych 

miejscach parkingowych w budynkach je�li wcze�niej by je wynaj�li / kupili. Gmina z kolei nie powinna ci�gle 

dobudowywa� miejsc postojowych, bo nie ma ju� gdzie tego zrobi� przy ul. Strumykowej; poza tym ile by tych 

miejsc nie wybudowano, to i tak mogłoby ich by� za mało i nadal wyst�powałby problem nieprawidłowego 

parkowania na tej ulicy. Dlatego jeszcze raz prosz� o odpowiedni� zmian� organizacji ruchu.  

                    Wojciech Tumasz 
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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. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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INTERPELACJA NR 436/2 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Ustawienia znaków zakazu zatrzymywania się na ul. Strumykowej. 
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami w tej sprawie (nr 1021 i 1040), na które otrzymałem 

odpowiedź, w których Pan Burmistrz podpisał się pod m.in.: 

 

„W związku z nadal występującym deficytem miejsc postojowych i utrudnieniami w ruchu w I półroczu 2014 r. 

zostanie zlecone opracowanie, a następnie wdrożenie zmian w obowiązującej organizacji ruchu.” 

 

 Obecnie mamy 3 miesiąc 3 kwartału 2014 r., czyli środek II półrocza 2014 r., a niestety zapowiadanej 

organizacji ruchu na ul. Strumykowej nadal nie ma. Co więcej nie jest nawet wykonana, tylko dopiero musi być 

wykonana i wprowadzona. 

 Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Kiedy zapowiadana organizacja ruchu będzie wprowadzona na ul] 

Strumykowej? Czy trawniki po zachodniej stronie ul. Strumykowej (odc. H. Ordonówny – Strumykowa), które 

przy skrzyżowaniu z ul. Strumykową są już ponownie całkowicie zdewastowane, także będą chronione przez 

płotki ZOM i od kiedy? 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 




