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Pismo znak: RM.0003.75.1.2020.LK
Sprawa: Interpelacja dotycząca przestawienia znaków miejscowości E-17a i E-18a oraz znaków 
informacyjnych D-42 i D-43 na DW151 (ul. Podgórna) na wjeździe do m. Węgorzyno od strony Recza.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w odpowiedzi na pismo 
znak: RM.0003.75.1.2020.LK, przesyłające w załączeniu, celem załatwienia wg. kompetencji, 
interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pana Stanisława Ociepy, w sprawie 
przestawienia na drodze wojewódzkiej nr 151 (ul. Podgórna) w m. Węgorzyno, istniejących 
znaków drogowych E-17a i E-18a oraz D-42 i D-43, wskazujących kierującym, że wjeżdżają 
do miejscowości Węgorzyno lub z niej wyjeżdżają oraz, że wjeżdżają w obszar zabudowany 
lub wyjeżdżają z takiego obszaru, po dokonaniu wizji lokalnej w terenie i po zasięgnięciu 
opinii Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie przedstawia następujące stanowisko:

1. Biorąc pod uwagę informację zawartą w interpelacji, iż nowy budynek mieszkalny 
zlokalizowany na działce nr 566/8 z obrębu nr 3 miasta Węgorzyno, jest ostatnią 
nieruchomością występującą w obrębie miasta Węgorzyno opiniujemy powyższą 
interpelację pozytywnie.

2. W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż w możliwie najkrótszym czasie 
ww. znaki miejscowości E-17a i E-18a łącznie ze znaki informacyjnymi D-42 i D-43 
zostaną przestawione przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie w dogodne 
miejsce na wysokości działki nr 566/8. Nowa lokalizacja ww. znaków wskaże 
kierującym właściwy początek miejscowości i początek obszaru zabudowanego oraz 
pozwoli wcześniej niż dotychczas wyhamować pojazdy wjeżdżający w obszar 
zabudowany i wyhamować je przed ważnym skrzyżowaniem (typu rondo) drogi 
wojewódzkiej z drogą krajową nr 20. Ponadto nowa lokalizacja znaków informacyjnych 
poprawi bezpieczeństwo ewentualnych pieszych korzystających z odcinka drogi 
wojewódzkiej, gdzie nie występuje chodnik.
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