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KTD.0003.22.2021 

Pan 

Maciej Kamiński 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 01.03.2021 r. w sprawie zmiany organizacji 

ruchu drogowego na odcinku ul. Zawiszy Czarnego (skrzyżowanie z ul. Noskowskiego) 

w Przemyśl poprzez ustawienia znaku B-36 „ zakaz zatrzymywania się" lub D-40 „strefa 

zamieszkania" na wysokości posesji nr 34 wyżej wskazanej ulicy uprzejmie informuję, 

co następuje. 

Przedmiotowa sprawa została omówiona na wyjazdowym posiedzeniu Komisji 

ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 29.01.2021 r., w którym prócz 

mieszkańców pobliskich ulic oraz Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 5 ,Salezjańskie" — Pan 

również uczestniczył. 

Komisja po przeprowadzeniu analizy obecnie obowiązującej na tym terenie organizacji 

ruchu drogowego uznała, że ustawienie znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się" nie rozwiąże 

zgłoszonego przez mieszkańców problemu związanego z parkowaniem na wysokości posesji 

nr 34 ww. ulicy, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) „zabrania się postoju w miejscu 

utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki 

postojowej". Dlatego też wniosła o ustawienie na skrzyżowaniu ul. Zawiszy Czarnego 

z ul. Noskowskiego w Przemyślu znaku D-40 „strefa zamieszkania" określającego m.in. 

parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, czyli np. na parkingu znajdującym się 

w górnym odcinku ul. Obrońców Westerplatte lub na parkingach osiedlowych.  

Jednocześnie nadmieniam, że wprowadzenie proponowanego wyżej oznakowania,  miało 

na celu m.in. zapewnienie swobodnego wjazdu/wyjazdu z posesji znajdujących się przy ww. 

ulicy oraz możliwości bezkolizyjnego przemieszczania się dwukierunkowym odcinkiem 

ul. Zawiszy Czarnego w Przemyślu. 

 

Prezydent 

Miasta Przemyśla 

Wojciech Bakun 
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