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okolicy tmr. "Zielonego Rynku", czyli ulic: Zielonej, Ogrodowej, Lipowej, R6zanej

i Wi6niowej zwracamy sig z wnioskami o:

1. Wprowadzenie zakazu parkowania (w szczeg6lnoSci w dni targowe tj. wtorki

i soboty) przy ul. Zielonej, wzdluZ lewej (wschodniej) strony jezdni na calej jej

dfugoSci. Mieszkancy okolicy poruszaj4cy sig tym odcinkiem majq utrudniony

wyjazd i wjazd do swoich posesji. Parkujqce samochody uniemozliwiajq r6wniez

mijanie sig samochod6w i z powodu ograniczenia widocznoSci stwarzajq zagroaenie

dla wszystkich uczestnik6w ruchu. Dodatkowo caly chodnik wzdhu? strony prawej

(zachodniej) zajgty jest przez samochody zaparkowane przez osoby zamieszkuj4ce

w blokach, a co za tym idzie nie mozliwe jest przejScie chodnikiem po tej stronie.

Sytuacja ta sprawia,2e zar6wno kierowcy jak i piesi majqproblem z komunikacj4.

2. Na wjeldzie na ulicg Zielonq z ulicy Piekarskiej po stronie prawej ustawid znak B-36

(zakaz parkowania i postoju), chocia? prawo o ruchu drogowym m6wi jasno

ijednoznacznie,2e parkowanie w odlegloSci mniejszej niz 10 metr6w

od skrzyzowania lub przejScia dla pieszych jest niedozwolone, to w tym miejscu jest

notorycznie nieprzestrzegane i parkowane na rogu tych ulic samochody

uniemozliwiaj4 bezpieczny przejazd ograniczajqc widocznoS6 (zwlaszcza jadqc od

strony ,,malego ronda"). Zapa*owane tam (niezgodnie z przepisami) samochody

stwarzajq niebezpieczeflstwo i dodatkowo utrudniajq swobodg przejazdu innym

uczestnikom ruchu.

3. Ustanowienie, aby na ulicg R6zan4, Lipow4 i WiSniow4 mozliwy bylwjazd tylko dla

ich mieszkaric6w, gdyl wjazd i wyjazd ze swoich posesji, przez parkuj4ce tam



samochody jest prawie niemozliwy. Wjazd na to osieclle jest wjazdem w flep4 uticzkq
i wszystkie pojazdy, ktore tam wJad4 musz4 r6wniez wy.jechai. Nic rna ilpcj
alternatywy wyiazdu w kierunku oentlum. ijii<;zki sQ ckrso w4skie i sarnrchorlv
parkuj?ce tam utrudniajq wyjazdy z posesji. W dni targowe dojazd z wlasne.j poses.f i

do korica ulicy Zielonej (okoto 150m) za.jmuje czgsto od kilkunastu d<r

kilkudziesigoiu minut!

I'aka organizacja rtlchu przryczyni sig clo latwiejsze.j i sprawnic.jszo; krururriklc.ii
w rym rejonie szczeg6lnie w dni targowe. Dodatkowo powstajq cy przry ulicy, Ziclone.j
budyrrek wielorodzirny przyczyni sig do .jesz,cz,e bardziej wzmozonego ruchrr pojazclori,.
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