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S.OS. V. 1520.1.2021

Dot. petycji z d n ia 14.02.2021 r., o w p ro w ad zen ie o rg an iz acji ru c h u n a ul. Ż aboklickiego
w K arczew ie w rejo n ie kościoła Św. W ita um ożliw iającej p ark o w an ie sam ochodów
w zdłuż ulicy w niedziele i św ięta.

W nawiązaniu do złożonej petycji z dnia 14 lutego 2021 r. dotyczącej wprowadzenia
organizacji ruchu na ul. Ks. Władysława Żaboklickiego w Karczewie w rejonie Parafii
Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Wita Męczennika w Karczewie, umożliwiającej
parkowanie samochodów wzdłuż ulicy w niedziele i święta w imieniu Zarządu Powiatu
Otwockiego informuję, że z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww.
odcinku drogi, opracowanie i wprowadzenie wnioskowanej organizacji ruchu skutecznie
przyczyni się do zwiększenia zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu.
Zwracamy uwagę, że pomimo szerokości jezdni wynoszącej 9 m, zorganizowanie
miejsc postojowych wzdłuż drogi po obydwu jej stronach wiązałoby się ze znacznym jej
zwężeniem do wymiarów niezgodnych z przepisami prawa. Zgodnie z § 116 i § 118
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) miejsca postojowe usytuowane wzdłuż drogi powinny
mieć szerokość nie mniejszą niż 2,5 m, co przy organizacji ruchu obejmującej dwie strony
jezdni spowoduje jej zawężenie do 4 m. Taki stan rzeczy jest niezgodny z § 15 ust. 1 pkt 4
ww. rozporządzenia, który wskazuje, że szerokość pasa ruchu na drodze klasy Z powinna
wynosić 3 m, a biorąc pod uwagę jezdnię dwukierunkową - minimalna szerokość jezdni
powinna wynosić 6 m.
Jednocześnie informuję, że na odcinku ok. 170 mb ul. Żaboklickiego w rejonie
kościoła zlokalizowane są 4 przejścia dla pieszych i lewoskręt, a dodatkowo na jezdni

wymalowana jest podwójna linia ciągła P-4. Pomimo tego zarządca drogi obserwuje
nagminne zatrzymywanie się pojazdów wzdłuż drogi, w tym, w bezpośrednim sąsiedztwie
przejść dla pieszych. Sytuacja ta powoduje zawężenie szerokości jezdni jak również ciągów
pieszych,

ograniczając

uczestnikom

ruchu

swobodne poruszanie

się

i ograniczając

widoczność zarówno pieszym chcącym wkroczyć na jezdnię i uczestnikom zmotoryzowanym
dostrzegającym pieszych dopiero tuż przed jadącym pojazdem. Dodatkowo informujemy, że
droga powiatowa Nr 2724W - ul. Żaboklickiego w Karczewie jest drogą publiczną, po której
mogą poruszać się wszystkie pojazdy silnikowe dopuszczone do ruchu, także w niedziele
i święta, w związku z powyższym opiniuję negatywnie proponowane zmiany w organizacji
ruchu, a w porozumieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Karczewie wnoszę
o wyeliminowanie możliwości zatrzymywania się pojazdów na ww. odcinku drogi celem
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tym bardziej, że na tyłach kościoła
zorganizowany jest parking umożliwiający parkowanie zgodnie z przepisami prawa.
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