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ROP.152.1.2021 
 
        

Pan Zdzisław Gojke  
       Przewodniczący Osiedla „Cetniewo” 
 
 
 
W odpowiedzi na petycję z dnia 4 maja 2021r., która wpłynęła do tut. Urzędu  

w dniu 6 maja 2021r. pod numerem kance. 6950/21  w sprawie  przywrócenia organizacji ruchu 

na ul. Harcerskiej obowiązującej w roku 2019, uprzejmie informuję co następuje: 

zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organizacja ruchu, w szczególności 

zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

realizuje na własny koszt zarząd drogi. Projekt organizacji ruchu na przedmiotowej drodze ruchu 

spełnia obowiązujące przepisy prawne i spełnia cel stosowania znaków poziomych dróg, którym 

zgodnie z powołanym zarządzeniem jest:  

• zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących  

się na drodze,  

• usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi; 

 
Organizacja ruchu, której dotyczy petycja została zatwierdzona przez Starostę Puckiego dnia 
16.02.2021 roku – nr KO.7121.2.54.2020 z terminem wprowadzenia zmian 01.04.2021 roku.  
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom została zatwierdzona nowa organizacja ruchu o nr 
KO.7121.2.21.2021 z dnia 17 czerwca 2021r., której założenia mają na uwadze komfort 
mieszkańców i prowadzonych przez nich działalności gospodarcze oraz nagminnym 
nierespektowaniem wprowadzonych zakazów, założono wprowadzenie zmian w istniejącym 
oznakowaniu ul. Harcerskiej. 
 
Nowy projekt organizacji ruchu obowiązujący od dnia 23 czerwca 2021r. uwzględnił dostawienie 
znaków zakazu zatrzymywania się, w celu dopełnienia istniejącego oznakowania poziomego 
jezdni w miejscach szczególnie niezbędnych w celu poprawy przepustowości i wzrostu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza w sezonie turystycznym, poprzez oznaczenie miejsc 
o niedopuszczalnym zatrzymywaniu się. Dostawienie znaków B-36 na odcinku od Al. 
Żeromskiego do ul. Czwartaków jednoznacznie wskazało miejsca i dopełniło oznakowanie 
poziome segregacyjne jezdni.  
 
Mając na uwadze komfort mieszkańców, w ramach nowej organizacji ruchu, na odcinku od                   
ul. Róży Wiatrów do ul. Zawiszy, zlikwidowano istniejące oznakowanie poziome w celu 
umożliwienia zatrzymywania pojazdów w miejscach, gdzie stwierdzono możliwość dostatecznej 
przepustowości. Wprowadzone zmiany dopuszczają przejeżdżanie na pas przeznaczony dla  
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przeciwległego kierunku ruchu, zakładając, że z uwagi na charakter zabudowy i geometrię drogi, 
nie będą zauważalne znaczne problemy związane z przepustowością na wskazanym odcinku. 
 

Ww. projekt stałej zmiany organizacji ruchu w ciągu publicznej drogi nr 111007G  

ul. Harcerskiej został zaopiniowany pozytywnie przez Komendę Powiatową Policji w Pucku oraz 

Starostwo Powiatowe w Pucku. Zgodnie z powyższymi opiniami, zmiana organizacji ruchu 

usprawni przepustowość drogi oraz wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Pragnę jednak przypomnieć, że mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą zobligowani są do zapewnienia miejsc postojowych dla klientów na terenie swojej 

posesji, ponieważ tworzenie miejsc parkingowych pod działalność gospodarczą podmiotów 

prywatnych nie należy do zadań własnych Gminy. 

 

W świetle powyższych wyjaśnień częściowo uwzględniono wniesioną petycję. 

 

 

Z poważaniem: 

 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. Aa. 
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