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W załączeniu przekazuję kserokopię wiiiosku radnego Jana Marciniaka w sprawie

stanowisk postojowych na parkingu przy ul. Garbarskiej.

Do wiadomości:

Pan
Jan Marciniak
Radny Rady Miejskiej
w Mosinie
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INTERPELACJA— WNIOSEK */ NrsprawyQ0O 501 OZOł3

1. Imię i nazwisko Radnego JAN MARCINIAK
(czytelnie)

2. Wnoszę interpelację — wniosek w następującej sprawie:

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co

najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów

użytkowanych przez osoby niepełnosprawne szerokość stanowiska

powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m.

Parking przy ul. Garbarskiej-Mostowej spełnia te warunki. Musimy jednak

zdać sobie sprawę, że prostopadłe(pod kątem 90 stopni) parkowanie, na

minimalnej szerokości miejsca postojowego może powodować i

niejednokrotnie powoduje ryzyko uszkodzenia karoserii stojącego obok

samochodu, a przy wychodzeniu z pojazdu, przeciskanie się przy lekko

uchylonych drzwiach, bo więcej otworzyć się nie udało.

Rozporządzenie mówi o minimalnych szerokości. Architekci i projektanci,

jak mi wiadomo, przyjmują minimalną szerokość 2,5 m. Szerokość ta

pozwala na właściwe zaparkowanie pojazdu, gwarantujące nie

uszkodzenie pojazdu sąsiedniego, a ponadto bezpieczne i komfortowe

opuszczenia pojazdu.

Dlatego składam wniosek aby:

1. wyznaczyć miejsca postojowe na tym parkingu o minimalnej

szerokości 2,50

2. wyznaczyć miejsca postojowe pod właściwym kątem od strony

wjazdu na parking. Rozwiązanie takie dodatkowo ułatwi

zaparkowanie i wycofywanie pojazdów.

Dodatkowo składam w tej kwestii zapytanie: jaki przepis prawa określa

bezpieczną odległość - wolną przestrzeń od jakichkolwiek przeszkód, tak

aby pojazd zaparkowany mógł bezpiecznie opuścić miejsce postojowe.

Obecna sytuacji na omawianym parkingu powoduje, że pojazdy chcące

wycofać się z miejsca postojowego niejednokrotnie uczynić tego nie mogą

lub udaje się im, ale aby nie narazić się na stłuczkę, kilkakrotnie

manewrują pojazdem. Powód - notoryczne parkowanie samochodów

wzdłuż krawężnika.
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