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Odpowiadajqc na interpelacjQ wniesionq podczas obrad XXXVlll sesji Rady Miasta Woclawek
w sprawie ponownej analizy sytuacji zwiqzanej pzebudowq ul. Robotniczej (wytyczenia
lazdulwyiazdu z terenu koscielnego na ul, Robotniczq, zmiany sposoby parkowania z prostopaorego

z

na r6wnolegle, wylyczenia strefy parkowania od ul, Kapitulnej do planowanego zjazdu) upzelmre
informuig, i2 zgodnie z ustawq o drogach publicznych utzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu
nale2y do wlascicieli lub u2ytkownik6w posesji pzyleglych do drogi publicznej, kt6re sq obslugiwane
4azd w pierwszej kolejnosci przy zalatwianiu formalnosci zwiqzanych z budowq zjazdu,
wystqpi6 do zaaqdcy drogi z wnioskiem o wydanie decyli zezwalalqcej na lokalizacjg zjizdu
.nale2y
(wniosek dostgpny na stronie internetowej MZUKiD). o wydanie takiej decyzji moze wystqprc

przez ten

Jeoynre

osoba posiadajqca tytul prawny do nieruchomosci na kt6rq ma byc wykonany zjazd-osobiscie Iub
dzialalqc pzez pelno m ocn ka.
W celu uzyskania decy4i zezwaldpcej na lokalizacjq lazdu z drogi publicznej niezbgdne jest zlo2enie
i

wniosku wraz zalqcznikami:
mapy orientacyjnqwraz z zaznaczonym obszarem objgtym inwestycjq
szczeg6lowym planem sytuacyjnym w skali 1:1000 lub ,1:500 ze wskazanrem proponowanej

.
.
.
.

lokalizaqi

lazdu,

wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy dla dzialki,
kopii dokumentu potwierdzajqcego tytul prawny nieruchomoSci,

Je6li chodzi o kweslie zwiqzane ze zmianq sposobu parkowania

z

prostopadlego

na r6wnol_egle oraz wytyczenia strefy parkowania od ul. Kapitulnej do planowanego zjazol infoimulg,
2e z chwilq nadania ulicy Robotniczej statutu drogi publicznej podjgto dzialania-w iakresie analzy
organizacji ruchu. wizja terenowa pzeprowadzona w grudnru 2011r. pny udziale pzedstawiciela
spolecznej Rady Mieszkaic6w pozwolila na przyjgcie zalozenia,2e czgsi wniosk6w mieszka6cow
dotyczqca zmiany organizacji ruchu moze byd uwzglgdniona w ramach istniejqcej geometrii drogi, prace
projektowe w tym zakresie sq realizowane. Pozostale wnioski w zakresie imiiny
organizaiji rucnu
zwiqzane z zatokq postojowq dla autobus6w oraz zatokq postolowq zlokalizowanq pzy-t<osciete, mogq
zostac rozpatzone pod warunkiem niezbgdnej pzebudowy drogi.
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