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Interpelacja 

1 ( 3 - Q. 

Przez ostatni rok dość często spotykałem się z głosami, iż w wielu miejscach 
oznakowanie ulic w Zgierzu jest niewidoczne, niepełne lub nieistniejące. 

Posiadamy ciekawy w formie i kolorystyce system informacji, niemniej, faktycznie nie 
jest on zamontowany na każdym skrzyżowaniu itp. 

Proszę zatem o informację na temat systemu oznakowania ulic miasta Zgierza. Jaki jest 
plan dążenia do oznakowania wszystkich ulic, skrzyżowań, placów? 

Czy jest szansa, aby nieco powiększyć czcionkę nazwy ulicy na tabliczkach? 

Czy Straż Miejska kontroluje obowiązek numerowania posesji w sposób widoczny? W tej 
sprawie także dochodzą do mnie głosy, chociażby z firm kurierskich, że nie wszystkie 
posesje są w sposób widoczny oznakowane. 
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Szanowny Panie. 

w odpowiedzi na interpelację z dnia 3 lutego 2020 r. oznakowania ulic tabliczkami 

nazewniczymi chciałbym Pana poinformować, że wspomniane oznakowanie jest 

sukcesywnie uzupełniane i wymieniane na nowe, zgodne z obowiązującym na terenie 

naszego miasta wzorem. 

Wielkość czcionki użytej do prezentacji nazwy ulicy jest wystarczająca i adekwatna 

do prędkości z jaką powinny poruszać się pojazdy w obrębie skrzyżowania. 

Ewentualne zwiększenie wielkości czcionki związane jest ze zwiększeniem rozmiaru samej 

tablicy, co w szczególnych przypadkach może negatywnie wpływać na czytelność stałej 

organizacji ruchu, co przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. 

Obowiązek w zakresie umieszczenia tabliczek z numerem porządkowym 

nieruchomości wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartografii (Dz. U z 2019 r. poz. 725). Niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu 

stanowi wykroczenie określone w art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z póżn. zm.). 

Ponadto informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, 

poz 2026, z póżn. zm.) w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych 

są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, strażnicy Straży 

Miejskiej w Zgierzu mogą prowadzić postępowania wyjaśniające w związku popełnieniem 

wykroczenia z art. 64 Kw. 
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Dodatkowo informuje, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu w latach 2016 -

2019 przeprowadzili 13 postępowań wyjaśniających w związku podejrzeniem popełnienia 

wykroczenia z art. 64 Kw. z czego 7 postępowań zakończono pouczeniem sprawców, 

a w przypadku 5 postępowań odstąpiono od ukarania. 

Sprawę prowadzi: 
Artur Zalepa 
tel. 42 71-43 -139 


