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Pani
Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-11.0003.1.12.2020

Odpowiadając na interpelację z dnia 8 stycznia 2020 r., w sprawie wykonania zatoki
parkingowej dla pojazdów obsługi medycznej, technicznej i społecznej zabezpieczającej
seniorów i osoby niepełnosprawne zamieszkałe w bloku przy ul. Droga Męczenników Majdanka
--- w Lublinie informuję Panią Radną, co następuje.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, za skrzyżowaniem ul. Droga
Męczenników Majdanka z ul. Krańcową (na wysokości posesji numer ---) ustawiony został znak
B-35 .zakaz postoju" ograniczający, ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego, postój
w obszarze oddziaływania skrzyżowania. Wskutek interwencji opiekuna prawnego stuletniej
mieszkanki bloku numer ---, umożliwiono na wysokości jednego z wejść do budynku,
krótkotrwały postój pojazdu na jezdni w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Rozszerzenie
wyłączeń ze stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz obowiązującej organizacji
ruchu zgodnie z sugestią zainteresowanych, tj. wydłużenie czasu postoju na jezdni dla opiekuna
osoby starszej i zezwolenie na przejazd chodnikiem zostało negatywnie zaopiniowane przez
Komendę Miejską Policji w Lublinie Wydział Ruchu Drogowego i nie zostanie dopuszczone
w terenie.
Wstępna analiza rozwiązań technicznych oraz sposobu organizacji i sterowania ruchem
w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka i Krańcowa
wskazuje na brak możliwości przebudowy ul. Droga Męczenników Majdanka w sposób
umożliwiający urządzenie zatoki postojowej dla mieszkańców bloku nr --- lub ich opiekunów.
Nadmieniam jednocześnie, że obsługa komunikacyjna bloku mieszkalnego nr --zapewniona jest od ul. Dulęby, natomiast służby ratownicze mogą, w określonych okolicznościach,
nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz
do znaków i sygnałów drogowych, co wyklucza potrzebę wykonania zatoki parkingowej
dedykowanej np. karetkom pogotowia ratunkowego.
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