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PETYCJA

o namalowanie znaków
Wnoszę petycję aby na ul. Łęczyckiej na odcinku od ul. P. Skargi do al. Armii Krajowej zostały namalowanie znaki
poziome przypominające o zakazie zatrzymywania się we wjazdach na posesje.
UZASADNIENIE
Na ul. Łęczyckiej na odcinku od ul. P. Skargi do al. Armii Krajowej dozwolone jest parkowanie samochodów po obu
stronach drogi. Niestety bardzo często samochody są parkowane we wjazdach na posesje. Częstotliwość takiego
niewłaściwego parkowania jest tak duża. że stało się to już uporczywe dla mieszkańców mieszkających przy tej ulicy.
Codziennie w e wjazdach na jedną posesję parkuje kilka osób. C z a s takiego parkowania wynosi zazwyczaj ok. 30 min.
bo tyle wynosi załatwienie sprawy w urzędzie gminy czy urzędzie miasta. Nie chcemy cały c z a s wydzwaniać po straż
miejską, dlatego wzywamy ją tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Mimo iż namalowanie znaków nie zmieni sytuacji prawnej (zatrzymywanie się we wjeździe jest zakazane nawet jeżeli
nie ma żadnych znaków), to jak się okazało w innych miastach, takie znaki znacząco wpływają na zachowanie
kierowców.
Znaki takie można namalować w oparciu o par 1 ust 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych, który stanowi, że stosuje się w razie potrzeby inne znaki z napisami wskazującymi na
sposób korzystania z drogi, jeżeli nie mogą one być wyrażone standardowymi znakami . Takim znakiem może to być
chociażby namalowany prostokąt lub koperta z napisem „brama" czy .zakaz parkowania"
Koszt namalowania 10 znaków nie jest chyba znaczący a znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańcom
mieszkającym przy tej ulicy.
Zgadzam się na publikację moich danych osobowych
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