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W odpowiedz i na Pana interpelację z dnia 22.12.2015r . , do tyczącą zmiany 
oznakowania ul . Zachodn ie j w Zgierzu oraz korekty oznakowan ia p ionowego 
i poz iomego wokó ł b loków na Placu Ta rgowym, uprze jmie in formujemy, iż po 
wizji w terenie i p rzeana l i zowan iu odc inka ul . Zachodn ie j pod ką tem moż l iwośc i 
parkowania po jazdów, obowiązu jąca organizacja ruchu zostan ie odpowiedn io 
zmien iona. 

Pro jek towana organizac ja ruchu będzie polegała na zmian ie lokal izacj i 
znaku B-36 „zakaz za t rzymywan ia się" w c iągu ul . Zachodn ie j po stronie 
numerów parzys tych , umożl iw ia jąc parkowanie po jazdów na odc inku od posesj i 
nr 2 do posesj i nr 8. Powyższe motywu jemy t ym, iż szerokość chodn ika i jezdn i 
na t ym odc inku pasa d rogowego pozwala na swobodne parkowan ie po jazdów, 
nie s twarza jąc zagrożen ia dla innych uczestn ików ruchu d rogowego . 

Odnosząc się do wprowadzenia organizacji ruchu w obszarze dróg 
wewnętrznych między ul. Targową i pl. Targowym wyjaśniam, iż powyższe działanie 
zostało podjęte przede wszystkim z uwagi na sposób zagospodarowania terenu 
i wynikające z niego duże natężenie ruchu pieszych, a także uzgodnienia 
prowadzone z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących w tym 
rejonie miasta. Opracowana propozycja oznakowania była uprzednio konsultowana 
z ww. wspólnotami i uzyskała ich akceptację. Ponadto projekt organizacji, w zakresie 
dotyczącym wprowadzenia strefy zamieszkania oraz kierunków na drogach 
wewnętrznych został pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę drogi powiatowej 
- ulicy Targowej, Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Zgierzu oraz 
Naczelnika Wydzia łu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. 
Niemniej jednak ze względu na pojawiające się uwagi odnośnie wdrożonej 
organizacji ruchu, wykonane oznakowanie poddane zostanie ocenie i ponownej 
analizie celem ewentualnego dokonania korekty. 
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