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Pan
Stanisław Ociepa
Radny Rady Miejskiej w Węgorzynie

W załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie ustawienia
znaku zakazu B5 dot. wjazdu samochodów ciężarowych na ul. Podgórną i Południową
w Węgorzynie, za wyjątkiem samochodów ciężarowych dojeżdżających do firm na terenie
tych ulic oraz pojazdów Zakładu Usług Komunalnych (pismo znak: WKD.712.92.2020J1
z dnia 9.07.2021r., data wpływu do Urzędu Miejskiego w Węgorzynie 15.07.2021r.) przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Łobzie.

Otrzymują:
1. Biuro Rady Miejskiej w Węgorzynie
2. Aa.
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Łobez, dnia 09.07.2021 r.

WKD.712.92.2020.JL
Urząd Miejski w Węgorzynie
Rynek 1
73-155 Węgorzyno

Odpowiadając na interpelację radnego Rady Miejskiej w Węgorzynie, przesłaną pismem z dnia
09.09.2020 r. znak RM.0003.74.3.2020.LK, dotyczącą ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych
na ul. Podgórną i Południową, informuję, że wniosek był .rozpatrywany kilkukrotnie z wizją w terenie,
z uwzględnieniem argumentacji wnioskodawcy oraz opinii Rady Osiedla i Pani Burmistrz Węgorzyna.
Sprawa jest złożona, no bo jak pogodzić interes jednej grupy społecznej z interesem
ogólnospołecznym i funkcjonowaniem ruchu drogowego w mieście i w jego obrębie.
Wniosek jest dość zaskakujący ponieważ niedawno ciężki transport samochodowy, o dużym
natężeniu, który odbywał się ul. Południową, został wyprowadzony na obejście Węgorzyna tj. drogę
* krajową nr 20.
Interes i oczekiwania mieszkańców osiedla są z pewnością słuszne ale jak podkreśla Pani
Burmistrz, należy też uwzględnić dojazdy ciężkim sprzętem do posesji rolników, ochronę miru
domowego mieszkańców ul. Strzeleckiej oraz ocenę bezpieeżeństwa ruchu drogowego po
ewentualnych zmianach na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej, Podgórnej i Grunwaldzkiej.
Wnioskowane ograniczenia spowodowały by duże zmiany w oznakowaniu na drodze krajowej,
na drodze wojewódzkiej i powiatowej, na co według wstępnej opinii, nie byłoby zgody administratorów '
tych dróg a skrzyżowanie ulic Strzeleckiej, Podgórnej i Grunwaldzkiej stało by się jeszcze bardziej
niebezpieczne.
W tych okolicznościach, po analizie wszystkich czynników za i przeciw, mając na względzie że
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest celem nadrzędnym dokonywanych zmian, organ
stoi na stanowisku, że nie ma konieczności wprowadzania proponowanych ograniczeń. Jak wskazuje
Pani Burmistrz drogi publiczne winny być ogólnie dostępne, a wprowadzane w wyjątkowych sytuacjach
ograniczenia nie mogą powodować zwiększenia niebezpieczeństwa w innych miejscach.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz opinię policji, organ zarządzający ruchem postanowił
załatwić wniosek odmownie.
Otrzymują:
1. Biuro Rady Miejskiej w Węgorzynie,
2. KPP Łobez,
3. ZDP Łobez
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