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Interpelacja

W związku ze zgłoszeniem przez mieszkańców sołectwa Kamionki Północne 
problemu związanego ze złym oznaczeniem strefy zamieszkania i w konsekwencji 
brakiem respektowania przez kierowców zasad zachowania się na drodze, zwracam 
się o podjęcie działań korygujących.
W roku 2018 został utworzony Plan organizacji ruchu dla osiedla Północnego, 
Kresowego oraz Kwiatowego jednakże niewielu mieszkańców o nim wie ze względu 
na nieprawidłowe zlokalizowanie znaków oraz błędne oznaczenia.

1. Znak „strefa zamieszkania” zainstalowany na wjeździe przy ul. 
Platanowej w Kamionkach jest niewidoczny dla uczestników ruchu. Aby spełniał 
on swoją funkcję informacyjną powinien zostać ustawiony po przeciwnej stronie 
ulicy Platanowej lub przesunięty dalej od zakrętu i przejścia, tak aby znalazł się 
w polu widzenia skręcającego kierowcy.

2. Znak „strefa zamieszkania” zainstalowany na wysokości Centrum 
Medycznego przy ul. Platanowej w kierunku w stronę ul. Poznańskiej powinien 
zostać zlikwidowany jako niekompletny lub uzupełniony zgodnie z pierwotnym 
planem organizacji ruchu (tj. uzupełniony analogicznym znakiem w kierunku w 
stronę ul. Klonowej oraz uzupełniony tabliczką dotyczącą dopuszczalności 
parkowania poza miejscami wyznaczonymi).
Przez niektórych kierowców jest on interpretowany jako część 
zdekompletowanego oznakowania granicy strefy. Tymczasem strefa nie 
zaczyna się w tym miejscu, jest to jej środek.
Część kierowców błędnie interpretuje niekompletne oznakowanie i uznaje ul. 
Klonową za wyłączoną ze strefy zamieszkania. Poruszają się oni dużą 
prędkością, stwarzając realne zagrożenie dla mieszkańców spacerujących 
bądź przemieszczjących się ww. ulicą, w tym dzieci idących do czy ze szkoły.

3. Podobna sytuacja istnieje na wjeździe przy ul. Jaśminowej od strony 
osiedla Azaliowego, gdzie zainstalowany został znak „koniec strefy 
zamieszkania” co powoduje mylne przekonanie jakoby osiedle Północne było 
wyłączone ze strefy. Tu również powinien zostać zamontowany znak „strefa 
zamieszkania”.

4. „Baner informacyjny” interpretujący zasady zachowania uczestników 
ruchu w strefie zamieszkania zawieszony na ogrodzeniu placu zabaw na ul. 
Platanowej jest mało czytelny ze względu na jego zlokalizowanie oraz 
niezrozumiałą grafikę. Mieszkańcy sugerują zlokalizowanie banera na wjeździe 



do Kamionek lub rondzie przy OSP, gdyż odnosi się on do wielu miejsc 
w Kamionkach. Z tego względu sugeruje się przedstawienie zasad dotyczących 
strefy zamieszkania w bardziej komunikatywny i czytelny sposób (przykład 
w załączniku).

5. Niekonsekwentne i niezgodne z planem organizacji ruchu oznakowanie 
strefy zamieszkania na os. Północnym powoduje, że nie wiadomo czy wolno, 
czy też nie wolno parkować na tym terenie poza miejscami wyznaczonymi. 
Zgodnie z Kodeksem drogowym w obszarze objętym Strefą zamieszkania 
obowiązuje zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi. W związku 
z brakiem miejsc wyznaczonych i na życzenie mieszkańców oraz zgodnie 
z planem organizacji ruchu przedstawionym na zebraniu sołeckim w roku 2018, 
dopuszczono parkowanie, wprowadzając pod znakiem D40 dodatkową 
tabliczkę informującą „dopuszcza się parkowanie”. Z niewiadomych przyczyn 
część oznakowania usunięto i aktualnie tablice przy wjeździe przez ul. 
Konwaliową czy Wierzbową dopuszczają parkowanie. Oznakowanie strefy przy 
wjeździe w osiedle przez ul. Platanową (skrzyżowanie Poznańska/Platanowa 
przy Netto) nie zawiera tabliczek zezwalających na parkowanie. Przykładem 
dezorientacji jest ul. Klonowa na której kierowca może lub nie może parkować, 
w zależności od której ulicy wjechał.

6. Ponadto zamontowane lustro U-18b przy wyjeździe z ul. Platanowej 
na skrzyżowanie z DP nr 2461P jest zbyt małe i wymaga wymiany na lustro 
o wymiarze 80X100 co zgodnie z pismem z dnia 25.01.2022 Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu znacznie poprawi widoczność na prawą stronę dla 
wyjeżdżających z ul. Platanowej.

Strefy zamieszkania powinny być bezpieczne nie tylko dla zamieszkujących je osób, 
ale także dla wszystkich poruszających się po nich pieszych i kierowców. Z tego 
założenia wychodzą również mieszkańcy ul. Pod Lasem i Pod Lasem w Borowcu. 
Wnioskują oni również za ustanowieniem strefy zamieszkania, aby min. umożliwić 
pieszym swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po całej szerokości drogi oraz 
wymusić na kierowcach zwiększoną czujność a także jazdę do 20 km/h.

Reasumując, Strefy zamieszkania będą bezpieczne tylko jeśli ich obszar 
i ograniczenia będą jednoznaczne dla użytkowników dróg. Z tego też względu bardzo 
proszę o czytelne ich oznakowanie, zgodne z planami organizacji ruchu opracowanymi 
przez profesjonalistów oraz o wdrożenie stosownych działań edukacyjnych 
i informacyjnych, jak np. banery informujące o przepisach obowiązujących w Strefie 
zamieszkania (prędkość <20km/h, pierwszeństwo pieszych) czy wdrożenie akcji 
informacyjnej w Internecie przez np. umieszczenie takiego banneru na stronie Urzędu 
i stronach sołectw.

Uprzejmie proszę o podęcie działań w powyższych kwestiach.
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