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KTD-0003.9.2021                                                                            Przemyśl, dnia 20 stycznia 2021 r. 

 
                                                                                            Pan  

                                                                                                    Maciej Kamiński 

                                                                                                    Przewodniczący 

     Rady Miejskiej w Przemyślu 

 

 
       W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie parkowania i poruszania się pojazdami na ulicy 

Malawskiego w Przemyślu, poniżej udzielam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania. 

 

      1.  Kiedy ww. sprawa była rozpatrywana na Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu  

            Drogowego, która jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy Prezydencie  

            Miasta Przemyśla? 

Odp. Wskazana przez Pana sprawa została poddana pod obrady Komisji ds. Bezpieczeństwa  

           i Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 03.12.2020 r.  

 

     2.   Według moich informacji zarówno ww. Komisja jak i Zarząd Osiedla zaopiniowały negatywnie  

           propozycję przedstawioną na posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu  

           Drogowego, a także nie zaproponowano innego rozwiązania? 

Odp.  W odpowiedzi na powyższe pytanie pragnę poinformować, że propozycja wprowadzenia ruchu  

           jednokierunkowego na ul. Malawskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielskiego do góry  

           (do parkingu) z uwagi na pojazdy parkujące na chodniku po prawej stronie ww. ulicy 

           (niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, bowiem obowiązuje tam znak B-36 „zakaz  

           zatrzymywania się”), które w znacznym stopniu utrudniały poruszanie się i tak już wąska ulicą  

           – została negatywnie zaopiniowana przez ww. Komisję. Decyzja ta została podjęta po  

           wcześniejszych konsultacjach z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 18 „Bielskiego”. 

           Równocześnie pragnę zaznaczyć, że z chwilą napływu kolejnych wniosków dot. zmiany  

           organizacji ruchu na ul. Malawskiego w Przemyślu - w dniu 15.01.2021 r. odbyło się dodatkowe             

           posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego podczas którego ww.  

           Komisja wniosła o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania  

           ul. Swobodnej z ul. Szańce (na wysokości górnego parkingu) do skrzyżowania z ul. Bielskiego    

           w Przemyślu. 

 

     3.   Czy wcześniej nie miał Pan niepokojących sygnałów w tej sprawie? 

Odp. Nawiązując do powyższego pytania pragnę poinformować, że do tutejszego Urzędu nie   

           wpływały wcześniej żadne wnioski ani sygnały w sprawie zmiany organizacji ruchu na ww.  

           ulicy.  

                                                                                                                          

                                                                                              PREZYDENT 

                                                                                        MIASTA PRZEMYŚLA 

 
                                                                                                                 (-) 

 

                                                                                                     Wojciech Bakun 



 

                                                                                        (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 

    
 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. ZDM w Przemyślu 
3. a/a + zał. 

Do wiadomości: 

          1.     Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w/m 
 


