
UCHWAŁA 

RADY GMINY/MIEJSKIEJ/MIASTA .................... 

z dnia .................... 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 16.09.2020 r. przez P. Renatę Walkosz-Biskup 

petycja w interesie publicznym dotycząca zmiany organizacji ruchu na ul. Walkosze               

w Zakopanem nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Sprawa zmiany organizacji ruchu na ul. Walkosze w Zakopanem w celu dopuszczenia do 

ruchu autokarów oraz pojazdów o zwiększonym tonażu była rozpatrywana w ubiegłym roku. 

W dniu 28.06.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła petycja mieszkańców w sprawie zmiany 

dopuszczalnego tonażu pojazdów na drodze gminnej ul. Walkosze i umożliwienia wjazdu dla 

autokarów dowożących turystów. Procedurę zmiany organizacji ruchu regulują przepisy 

zawarte  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Zgodnie z w/w aktem prawnym zmiana organizacji ruchu wymaga 

sporządzenia projektu organizacji ruchu i zatwierdzenia go przez organ zarządzający ruchem. 

Uwzględniając postulat zawarty w petycji Wydział Drogownictwa i Transportu UM 

Zakopane sporządził projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Walkosze polegającej na 

usunięciu znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5t” z 

tabliczką T-3a  i wstawieniu znaku B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych ponad 5t” z 

tabliczką o treści „Nie dotyczy służb miejskich”, który został przedstawiony do zatwierdzenia 

organowi zarządzającemu ruchem tj. Staroście Tatrzańskiemu, wnioskiem z dnia 22.07.2019 

r. Równocześnie został sporządzony i przedłożony do zatwierdzenia projekt zmiany 

organizacji ruchu na ul. Piszczory. Na prośbę organu zarządzającego ruchem Wydział 

Drogownictwa i Transportu dwukrotnie wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w 

Zakopanem o zaopiniowanie przedmiotowych projektów organizacji ruchu. Otrzymane opinie 

KPP  w Zakopanem z dnia 13.09.2019 r. i 21.01.2020 r. zostały przekazane Staroście 

Tatrzańskiemu. Pismem z dnia 13.02.2020 r. znak KT-I.7120.85.2019.SZ, KT-

I.7120.85.2019.SZ organ zarządzający ruchem odmówił zatwierdzenia ww. projektów 

organizacji ruchu wskazując w uzasadnieniu, że z opinii Komendanta Powiatowego Policji     

w Zakopanem wynika, że „należy pozostawić znak B-18 w celu ograniczenia wjazdu ciężkich 

pojazdów z uwagi na niekorzystne warunki drogowe spowodowane ukształtowaniem drogi, 

spadkiem oraz szerokością jezdni co będzie powodować utrudnienia przy ruchu większych 

pojazdów w szczególności w warunkach zimowych”. W lipcu br. zostały przeprowadzone 

badania konstrukcji nawierzchni ul. Walkosze. Opracowanie wyników wraz z ich analizą 

przedstawia raport, w którym zaleca się wprowadzenie ograniczenia znakiem B-18 „5t” z 

tabliczką „Nie dotyczy pojazdów służb komunalnych   i posiadających zezwolenie UM 

Zakopane” z uwagi na stwierdzoną niedostateczną nośność konstrukcji nawierzchni drogi ul. 

Walkosze. Wobec powyższego uznaje się, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

 


