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Szanowny Panie Prezydencie
W lipcu 2015 roku skierowałem na Pana ręce opracowanie (opinię) na
temat :”Strefy zamieszkania w Słupsku – poprawa czy pogorszenie
bezpieczeństwa ruchu”
dostrzegając bardzo liczne niedociągnięcia w
funkcjonowaniu tych stref
szczególnie
te które mają
wpływ na
pogorszenie stanu bezpieczeństwa w tych strefach.
Opinie tę skierowałem także do Prezydenta Miasta Słupska, do Zarządcy
Dróg miejskich, do organów kontroli ruchu drogowego, oraz do lokalnych
środków przekazu.
Brak
jakiejkolwiek
odpowiedzi
na
to
opracowanie
ze
strony
odpowiedzialnych osób i instytucji a także brak reakcji na moim zdaniem
zasadne wnioski z tego opracowania mogłoby wskazywać na fakt, że nie
dostrzega się żadnego zagrożenia
z tytułu funkcjonowania stref w
Słupsku.
W szczególności wyrażam zaniepokojenie faktem, ze nie
zareagowano na wskazaną, niezgodna z prawem organizację
ruchu szczególnie w
strefie zamieszkania w centrum miasta
Słupska
zagrażającą bezpieczeństwu ruchu a szczególnie
bezpieczeństwu najsłabszych uczestników tego ruchu (pieszych)
pozostawiając oznakowanie niezgodne z prawem wprowadzające
dezorientacje uczestników ruchu w strefie i powodujące dużo
sytuacji bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu w tej strefie.
Ogromnie dziwię się że nie uwzględniono niektóre zgłoszone przeze mnie
wnioski w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu lub w celu doprowadzenia
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oznakowania do zgodnego z obowiązującym prawem w sytuacji gdy
wymaga to jedynie demontażu w strefie zamieszkania niektórych znaków
drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu podczas gdy wszystkie
informacje dotyczące zachowania się uczestników ruchu w strefie
zamieszkania zawarte są w definicji znaku drogowego D-40 na wszystkich
wlotach do strefy.
Każdy kierujący wjeżdżający do strefy zamieszkania z mocy tego znaku
pionowego powinien mieć pewność, że w strefie nie ma żadnego innego
oznakowania dotyczącego regulowania pierwszeństwa przejazdu.
W przeważającej części obszaru strefy istotnie takie oznakowanie zostało
zlikwidowane (A-7, D-1, D-2, D-6,) także zlikwidowano w większości znaki
poziome związane z regulowaniem pierwszeństwa uczestników ruchu.
Niestety w dalszym ciągu istnieje znaczna ilość znaków drogowych,
wymienionych przeze mnie w opinii z lipca 2015 roku która powoduje
dezorientacje uczestników ruchu i jest sprzeczna z definicją znaków D-40
i D-41
Trudno przypuszczać że likwidacja niezgodnego z prawem oznakowania
w strefie zamieszkania w centrum miasta nie może nastąpić z powodu
braku środków finansowych w budżecie miasta o czym się ostatnio tak
wiele mówi.
Biorąc pod uwagę fakt zatrudnienia w Słupsku nowego inżyniera ruchu ,
droga meilową przypomniałem mu o tym problemie a następnie nie
widząc reakcji także do niego skierowałem opinię z moimi wnioskami.
Niestety w dalszym ciągu nie dostrzegłem
działań w zakresie
doprowadzenia organizacji ruchu w oznakowania do stanu zgodnego z
prawem
co zagraża bezpieczeństwu ruchu, postanowiłem ponownie
przypomnieć Panu Prezydentowi o występującym problemie.
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Poniżej ponownie przedstawiam oznakowanie niezgodne z
prawem i sprzeczne z definicją znaku drogowego D-40, które
winno być niezwłocznie zlikwidowane aby doprowadzić do stanu
zgodnego z prawem
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W mojej opinii z lipca 2015 roku wskazałem i uzasadniłem
szczegółowo że strefa zamieszkania w centrum miasta Slupska
obejmujaca obszar pomiędzy ulicami Stary Rynek, Postnika
Dominikańska, Mikołajska, Łukaszewicza, Filmowa, Piekiełko nie
ma żadnego uzasadnienia z punktu widzenia intencji
ustawodawcy i lokalnych potrzeb ponieważ posiada niezbędna i
pełną infrastrukturę drogową której
brak zazwyczaj jest
uzasadnieniem do tworzenia takich stref.
Z tego względu w strefie tej nie przestrzegane są w ogóle dwa
elementy wynikające z definicji
„strefy zamieszkania” tj
kierujący powszechnie nie szanują prawa pieszych do
bezwzględnego
pierwszeństwa w strefie a ponadto
powszechnie kierujący pojazdami nie przestrzegają
ograniczenia prędkości do 20 km/h.
Z
korespondencji
prowadzonej
z
policją
podczas
opracowywania opinii wynika że niestety te wymienione wyżej
elementy (prędkość oraz pierwszeństwo pieszych na całym
obszarze strefy) nie są przedmiotem
kontroli organów
uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.
Należałoby zwrócić uwagę organom kontroli na fakt
powszechnego łamania przepisów ruchu drogowego w strefach
zamieszkania a w szczególności w strefie zamieszkania w
centrum miasta.
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W innym przypadku strefa zamieszkania w tym miejscu będzie
w dalszym ciągu czystą fikcją (bez niezbędnej kontroli ruchu
drogowego)
z
elementami
poważnego
zagrożenia
bezpieczeństwa szczególnie dla pieszych uczestników tej strefy.
Najlepszym
z punktu widzenia organizacji ruchu i
bezpieczeństwa ruchu ( o czym wspomniałem w opinii)
byłaby likwidacja strefy zamieszkania i wprowadzenie w
tym obszarze strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h
z rozszerzeniem takiej strefy ograniczonej prędkości do
30 km/h o ulicę Nowobramską, Grodzką, Piekiełko.
W tej poszerzonej strefie ograniczonej prędkości do 30
km/h ulica Nowobramska (od mostu na rzecze Slupie do
skrzyżowania z ulicą Grodzką) i Grodzka mogły by
stanowić ulice zbiorcze z pierwszeństwem przejazdu w
stosunku do pozostałych ulic w obszarze tej strefy ze
skrzyżowaniami równorzędnymi.
Uprzejmie proszę ponownie
stanowiska w tej sprawie.

Pana Prezydenta
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zajęcie

Z poważaniem:
Zbigniew Wiczkowski
Załącznik – 1 (poniżej)
*wypis z opinii „Strefy zamieszkania w Słupsku – poprawa czy
pogorszenia bezpieczeństwa

Do wiadomości:
*Miejski Inżynier Ruchu
*KMP w Słupsku
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Wyciąg niektórych treści zawartych mojej opinii nt. „Strefy
zamieszkania w Słupsku – poprawa czy pogorszenie ruchu”
skierowanej do władz miasta słupska i innych podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w
regionie
słupskim
w kontekście
funkcjonującej strefy
zamieszkania w centrum miasta Słupska.

Ad.3. Przykładem tego typu „strefy zamieszkania” jest strefa zamieszkania utworzona w
centralnych punktach miasta i jak sądzę bez żadnego racjonalnego uzasadnienia. Z
pewnością utworzenie tej strefy nie przyniosło żadnych korzyści z punktu widzenia
bezpieczeństwa uczestników ruchu w tej strefie a ponadto strefa ta nie zawiera żadnych
intencyjnych elementów wskazanych przez ustawodawcę w zakresie tworzenia takich stref.
Nie znam argumentów zarządcy tego terenu do zorganizowania w tym miejscu strefy, mimo
że uczestniczyłem w pracach zespołu ds BRD przy prezydencie miasta Słupska w latach kiedy
ta strefa powstawała. Jest to klasyczny przykład utworzenia strefy wyłącznie w drodze
ustawienia na wlotach tego obszaru znaków D-40 i D-41 bez zadbania o organizację ruchu
wewnątrz tej strefy oraz wyegzekwowania stosowania się uczestników ruchu do zasad
prawnych obowiązujących w strefie. Absolutnie nie wyegzekwowano najważniejszej zasady
dotyczącej funkcjonowania strefy zamieszkania tj bezwzględny priorytet pierwszeństwa
pieszych wobec pozostałych uczestników ruchu.
Moim zdaniem (a to wynika z
przeprowadzonych obserwacji ruchu pojazdów) zdecydowana większość kierujących
pojazdami (ok. 90 procent) kierujących w tej strefie przekracza dopuszczalną prędkość
określoną do 20 km/h.
Można chyba z dużym prawdopodobieństwem przyjąć tezę że organy uprawnione do
kontroli ruchu drogowego nie przeprowadziły w tej strefie żadnej kontroli przestrzegania
dozwolonej prędkości mimo posiadania przez funkcjonariuszy świadomości że problem nie
przestrzegania tego obowiązku występuję a to oznacza pogorszenie bezpieczeństwa
pieszych.
Odpowiedź Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego na moje wystąpienie w sprawie liczby
ujawnionych w 2014 roku wykroczeń w tej strefie nie pozostawia złudzeń że zdecydowana
większość przypadków nie stosowania się kierujących pojazdami do zasad
obowiązujących w strefie zamieszkania
pozostają poza zainteresowaniem organów
uprawnionych do kontroli ruchu drogowego. (pismo odpowiedź w pkt 8 wniosków
końcowych)
Odpowiedź nie zawiera ilości naruszeń prawa w tej „strefie zamieszkania” natomiast dotyczy
ilości zdarzeń odnotowanych w tej strefie w ciągu 2014 roku ponieważ system policyjny nie
zlicza analitycznie wykroczeń.
W tej samej sprawie wystąpiłem do Straży Miejskiej w Słupsku, lecz także i tu nie
otrzymałem odpowiedzi na konkretne pytanie o ilość stwierdzonych naruszeń prawa według
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obowiązujących zasad w strefach zamieszkania. Podano mi ogólną ilość naruszeń
wynikających z prawa o ruchu drogowym. Jednak z samego faktu ze na tę strefę zamieszkania
nałożona została także strefa płatnego parkowania, można sądzić że większość tych naruszeń
dotyczy parkowania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Przypomnieć w tym miejscu należy że na całym obszarze strefy (nie należy mylić z ulicami w
strefie) piesi mają bezwzględne i niczym nie ograniczone pierwszeństwo. Dotyczy to także
dzieci które na drogach poza strefą zamieszkania muszą pozostawać pod opieką osób
starszych.
Pozostaje aktualne w związku z tym pytanie, w jaki sposób zachował by się kierujący
pojazdem gdyby środkiem ulicy poruszało się kilkuletnie dziecko bez opieki?
Ewidentne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu w tej i innych tego typu strefach jest sposób
organizacji ruchu poprzez oznakowanie poziome i pionowe.

Opis nieprawidłowości w strefie w centrum miasta Słupska wedlug ponumerowanych
zdjęć powyżej:
-ulica Dominikańska (przy Kościele Św. Jacka - Znak D-1 . Nie ustawia się w strefie znaków
określających pierwszeństwo ponieważ bezwzględne pierwszeństwo cała szerokością drogi
przysługuje pieszym bez względu na ich wiek.
- niepoprawne oznakowanie skrzyżowania . Znak D-1 jak w pkt 2 przy budynku poczty mnie
powinien występować .
Widoczne oznakowanie poziome przejścia dla pieszych –
niepoprawnie. Nie powinno występować. Takie oznakowania ewidentnie łamią zasady
dotyczące stref zamieszkania, wprowadzają uczestników ruchu w błąd, sugerują inne
zachowania niż te wynikające ze znaku pionowego D-40.
W konsekwencji pogarszają bezpieczeństwo ponieważ kierujący pojazdami w błędnie
oznakowanej strefie zachowują się tak jakby ta strefa nie istniała.
Znak D-1 wewnątrz strefy zamieszkania sugeruje pierwszeństwo kierującego na drodze po
której się porusza i tak w praktyce zdecydowana większość kierujących się zachowuje
podczas gdy w świetle znaku D-40 pierwszeństwo na tej drodze i na jej całej szerokości
posiada pieszy uczestnik tego ruchu.
Oznakowanie wewnątrz strefy znakami regulującymi pierwszeństwo może być potraktowane
(np. przy zdarzeniu drogowym) jako wprowadzanie w błąd i sugerowanie zachowania
kierujących pojazdami sprzecznego z prawem.
Jedynym odpowiedzialnym za takie bezprawne regulacje będzie z pewnością organizator
ruchu.
-Po prawej stronie tej ulicy przed wlotem na skrzyżowanie z ulicą Łukasiewicza jest
usytuowany znak A-7 ustąp pierwszeństwa niezgodnie z obowiązującą zasadą dot. stref.
Ruch na skrzyżowaniach w strefie zamieszkania nie może być regulowany takimi znakami
wobec priorytetu pierwszeństwa pieszych uczestników na terenie całej strefy.
Widoczne na zdjęciach pojazdy parkujące na miejscach nie wyznaczonych znakami
poziomymi lub pionowymi naruszają przepis prawny, chyba że przyjmiemy źle oznakowana
strefa faktycznie w pojęciu przepisów prawa nie jest strefa zamieszkania lub strefą płatnego
postoju.
– część ulicy Łukaszewicza do skrzyżowania s ulicą Postnika. Przed wlotem na skrzyżowanie
po prawej stronie usytuowany jest niezgodnie z prawem znak A-7 ustąp pierwszeństwa.
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– kolejny przykład na ulicy Dominikańskiej usytuowania znaku pionowego D-1 niezgodnie z
prawem
„ Strefy zamieszkania” intencjonalnie miały poprawić bezpieczeństwo najsłabszych
uczestników ruchu na tych obszarach tj pieszych.
Niestety twórcy takich nijakich stref w praktyce uczynili tak prawdopodobnie dla wygody,
zaniechania ponoszenia kosztów, przerzucenia całej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na
uczestników ruchu.
Niestety za wyjątkiem postawienia znaków obszaru strefy D-40 i D-41 zarządcy tych
obszarów nie uczynili nic więcej by strefa ta funkcjonowała zgodnie z prawem i była
bezpieczniejsza od rozwiązań dotychczasowych . Konsekwencją tego są naruszenia
zarządców w zakresie niewłaściwego oznakowania stref, natomiast kierujący dostrzegając
niezgodność prawą w tym zakresie nie szanują zasad obowiązujących w strefach.
Problem powstaje przede wszystkim w sytuacji zaistnienia zdarzeń drogowych.

IV.Wnioski z przeprowadzonej analizy wybranych „stref zamieszkania” w Słupsku
A:W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:
1.Brak odpowiedniej świadomości uczestników ruchu drogowego, organów kontroli ruchu
drogowego a także organizatorów ruchu oraz władz samorządowych co do znaczenia
zasad zawartych w Prawie o ruchu drogowym obowiązujących w „strefach zamieszkania”
a także o skutkach marginalizacji niewłaściwych zachować uczestników ruchu a w
szczególności kierujących pojazdami w „strefach zamieszkania”.
2.Na terenie miasta Słupska widoczny jest absolutny brak koordynacji pomiędzy różnymi
podmiotami w zakresie organizacji „stref zamieszkania” w kontekście wyboru miejsc takich
stref, uzasadnienia do tworzenia takich stref, wskazania korzyści w związku z utworzeniem
stref a także ekonomicznych skutków tworzenia takich stref.
3.Tworzenie „stref zamieszkania” w zdecydowanej ich większości nie jest poprzedzone
planami nowej organizacji ruchu w „strefach zamieszkania” co powoduje istotne braki w
oznakowaniu poziomym i pionowym lub pozostawienie oznakowania dotychczasowego
które jest sprzeczne z oznakowaniem wymaganym w „strefach zamieszkania” a w
konsekwencji powoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na tych obszarach w
stosunku do stanu przed wdrożeniem strefy.
Jaskrawym tego typu przykładem jest „strefa zamieszkania” w centrum miasta która
nałożono na strefę płatnego parkowania. (Mikołajska, Łukaszewicza, Stary Rynek,
Postnika, Dominikańska),
4.Pozostawienie starej organizacji ruchu w „strefach zamieszkania” dotyczącej
regulowania pierwszeństwa powoduje poważne zagrożenia bezpieczeństwa pieszych
bowiem nie zmienił się po wdrożeniu strefy stosunek kierujących pojazdami do
obowiązku bezwzględnego priorytetu pierwszeństwa pieszych na terenie całej strefy w
tym na całej szerokości pasów drogowych.
5.Genaralny brak szacunku dla najsłabszych uczestników ruchu drogowego (pieszy,
rowerzysta) jest bardzo widoczny w strefach zamieszkania a w szczególności w centralnej
strefie zamieszkania w Słupsku. Kierujący pojazdami bezkarnie prowadzą pojazdy w
strefach z prędkością wyższą niż dopuszczalna prawem (20 km/h) a ponadto nie
„rozpędzają” pieszych korzystających z całej szerokości drogi.
6.Rażace naruszenia prawa w „strefach zamieszkania” przez kierujących pojazdami niestety
tylko w wyjątkowych przypadkach jest przedmiotem prewencyjnych kontroli oraz
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represji ze strony organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.
7.Władze samorządowe Miasta Słupska nie mają rozeznania co do ilości funkcjonujących
„stref zamieszkania” na terenie miasta Słupska. O tym świadczy moja korespondencja z
Miejskim Zarządem Infrastruktury. Problem więc nie jest zidentyfikowany a więc tym
samym zarządzający ruchem nie zna występujących nieprawidłowości i zagrożeń z tym
problemem związanych.
„Strefy zamieszkania” występują na obszarach różnych kategorii dróg (lokalne,
powiatowe, wojewódzkie, krajowe, gminne, wewnętrzne, osiedlowe). Władze miasta nie
posiadają rozeznania (inwentaryzacji) w tym zakresie nawet w zakresie dróg publicznych.
8.Organy kontroli ruchu drogowego w bardzo małym zakresie reagują i wskazują organom
zarządzającym ruchem błędy w organizacji ruchu a w szczególności na nieprawidłowe i
niezgodne z prawem o ruchu drogowym oznakowanie pionowe i poziome w strefach
zamieszkania.
Nie prowadza także odrębnej analityki w zakresie popełnianych wykroczeń i represji w
„strefach zamieszkania”. Posiadają wyłącznie ewidencję zdarzeń drogowych na obszarach
stref.
Dowodem na powyższe może być korespondencja jaką prowadziłem z Policją Miejską w
tym zakresie:

B.W zakresie proponowanych rozwiązań w celu uporządkowania problemu
występujących na terenie miasta Słupska „stref zamieszkania”
4.Rozważenie w trybie pilnym likwidacji „strefy zamieszkania” w obrębie ulic Stary Rynek
– Zamenhoffa – Filmowa - Bema - Mostnika – Łukaszewicza – Mikołajska, Dominikańska,
oraz ustanowienie na tym obszarze „strefy ograniczonej prędkości” do 30 km/h jako
powiększenie istniejącego obszaru strefy ograniczonej prędkości fukcjonującej w sposób
poprawny na obszarze ulic: Kowalska- Grodzka- Piekiełko- Jedności Narodowej. (załącznik
nr 1 – mapa z propozycją nowego obszaru „strefy ograniczonej prędkości” do 30 km/h w
której funkcjonuje cześć „strefy płatnego parkowania”.
W strefie tej należałoby dopuścić ruchu pojazdów o ograniczonej dopuszczalnej masie
całkowitej (np. do 3, 5 ton także dla pojazdów zaopatrzenia)
W przypadku decyzji władz miasta o pozostawieniu „strefy zamieszkania” w tym obszarze
należy bezwzględnie usunąć nieprawidłowości prawne funkcjonowania tej strefy (w
szczególności zrealizować właściwe oznakowanie poziome i pionowe wymagane w „strefach
zamieszkania” i w „strefach płatnego parkowania”) a przede wszystkim wyegzekwować od
organów kontroli ruchu drogowego przestrzegania przepisów najbardziej istotnych z
punktu widzenia tworzenia „stref zamieszkania” – tj dopuszczalnej w strefie prędkości
poruszania się pojazdów do 20 km/h oraz bezwzględnego priorytetu pieszych uczestników
ruchu w strefie bez względu na wiek tych pieszych (na całym obszarze strefy i na całych
powierzchniach pasów ruchu drogowego.

