
 

 

 

 

Police, dnia 7 października 2020 r. 

 

 

Pan 

Dariusz Podhajny 

Radny Powiatu Polickiego   

      

   

DP.0003.14.2020.MS                           

  

 

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 25 września 2020 r., który do kancelarii 

głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 25 września 2020 r., 

a także mając na uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) oraz art. 237 § 2 i art. 238 

§ 1 w związku z art. 247 Kodeksu postępowania administracyjnego, Zarząd 

Powiatu w Policach informuje, co następuje. 

 

Odnosząc się do drugiej części wniosku, która dotyczy naniesienia 

oznakowania poziomego w ciągu ul. Długiej w Mierzynie, na odcinku od 

ul. Kolorowej do przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 36, Zarząd 

Powiatu w Policach zawiadamia, iż zleci opracowanie projektu stałej organizacji 

ruchu, a następnie wykonanie stosownego oznakowania poziomego.  

 

Co się za tyczy pierwszej części wniosku dotyczącej wykonania dodatkowego 

oznakowania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Długiej w Mierzynie na 

wysokości posesji nr 36 Zarząd Powiatu w Policach informuje, że nie znajduje 

uzasadnienia do jego realizacji. W myśl pkt 5.2.6 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczaniu na 

drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) dodatkowemu oznakowaniu 

podlegają przejścia dla pieszych zlokalizowane w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości. Wskazane przez Pana przejście dla 

pieszych nie zostało dotychczas zidentyfikowane jako miejsce szczególnie 

niebezpieczne, w jego obrębie nie dochodziło do żadnych zdarzeń, czy też 

incydentów w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Wskazanego przejścia dla 

pieszych nie sposób również zakwalifikować jako przejścia przy szkole – w ten 

sposób oznakowane zostało przejście dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie 

szkoły podstawowej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Kolorową. Dodatkowe 

oznakowanie byłoby niezgodne z przepisami i prowadziłoby do deprecjacji  

stosowania tego szczególnego rodzaju oznakowania.    

 

Na oryginale właściwy podpis z up. Starosty 

Wicestarosty Polickiego 

Joanny Napiwodzkiej 

 

 

 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 

2. ST 

3. SP 


