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Aneta Rejczyk-Matysiak 

Radna Powiatu Polickiego    

      

 

DP.0003.6.2022.MS                           

  

 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 14 lipca 2022 r., który do kancelarii głównej 

Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 15 lipca 2022 r., a także mając na 

uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego poz. 5468) oraz art. 244 i 247 w związku z art. 237 § 1 i 2 

Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), 

uprzejmie informuję co następuje. 

Złożony wniosek obejmuje propozycję poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

na drodze powiatowej nr 3919Z ul. Żubrzej w Dołujach, poprzez ustawienie 

dodatkowego oznakowania pionowego w obrębie przejścia dla pieszych przy Oddziale 

Przedszkolnym oraz filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dołujach.   

Do Zarządu Powiatu w Policach, Komendanta Powiatowego Policji w Policach oraz 

Wójta Gminy Dobra złożony został w celu uzyskania opinii wymaganych przepisami 

prawa, projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 3919Z 

Kościno – Dołuje ul. Żubrzej na odcinku ul. Żubrzej od skrzyżowania z ul. Lisią do 

skrzyżowania z ul. Daniela w Dołujach, polegającej na: 

1. wprowadzeniu pod istniejącymi znakami A-16 „przejście dla pieszych”, 

dodatkowego znaku pionowego A-17 „uwaga dzieci”,  

2. wprowadzeniu dodatkowego znaku zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania” dla obu 

kierunków ruchu, 

3. wymianie istniejącego znaku D-6, na znak D-6 „przejście dla pieszych” z tabliczką    

T-27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane 

przez dzieci - tzw. znak „Agatka”, umieszczonymi na fluorescencyjnym tle. 

 

Stała organizacja ruchu po jej zatwierdzeniu przez Starostę Polickiego, zostanie  

wprowadzona w ciągu 14 dni.  

Jednocześnie informuję, że w celu wymiany oznakowania na nowe niezbędne jest 

wystąpienie do właściciela lub zarządcy terenu przedszkola o uzgodnienie nowej 

zgodnej z przepisami lokalizacji znaków D-6 z T-27 na fluorescencyjnym tle oraz 

wyrażenie zgody na wycinkę lub podcinkę krzewów w sposób zapewniający 

prawidłową widoczność nowego oznakowania.       

 

Na oryginale właściwy podpis 

Starosty Polickiego 

Andrzeja Bednarka 

 

 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach 

2. ST 

3. SP 


