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Opowiadając na wniosek Pań Radnych w sprawie rozważenia możliwości 

zastosowania dodatkowego oznakowania ulic przy szkołach miejskich poprzez 

namalowanie na jezdni zielono - czerwonych pasów, uprzejmie wyjaśniam,  

że zaproponowane rozwiązania nie są znakami drogowymi, wobec powyższego  

nie nakładają na kierowców jakichkolwiek obowiązków i zachowań. Rozporządzenie 

o znakach i sygnałach drogowych, i szczegółowe warunki techniczne dla znaków  

i sygnałów drogowych nie zawierają takich rozwiązań. Wobec powyższego,  

po analizie oznakowania w rejonie miejskich szkół oraz danych przekazanych przez 

KPP w Ciechanowie dot. zdarzeń drogowych w ich rejonie, aktualnie nie planujemy 

ich wprowadzania.  W rejonach szkół miejskich:  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Orylska 3 – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu 

ul. Orylskiej i ul. Płońskiej (droga krajowa nr 50) wyposażone jest w sygnalizację 

świetlną.   

2. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Powstańców Wielkopolskich 1- przejścia  

dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Pułtuską 

(droga krajowa nr 60) wyposażone są w sygnalizację świetlną.   

3. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Płońska 143 – droga krajowa nr 50.  W 2019 r. 

GDDKiA O/Warszawa na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły zamontowała 

aktywny znak D-6. Na drodze wymalowane zostały 2 wyspy, na których 

dodatkowo zamontowano elementy i ustawiono dwa znaki kat. C9 oraz U-5A. 

Przewężenie przy wyspach, montaż znaków i doświetlenia mają przyczynić  

się do spowolnienia ruchu w obrębie przejścia i poprawić bezpieczeństwo 

uczniów.  

4. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Broniewskiego 1 – brak zdarzeń, ul. Wyspiańskiego 

planowana do remontu w 2023 r.  



5. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Wiklinowa 4 -  bark zdarzeń, szkoła zlokalizowana 

przy drodze dojazdowej o niewielkim natężeniu ruchu pieszych. W rejonie szkoły 

brak przejścia dla pieszych.  

6. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. 17 Stycznia 17 - przejścia dla pieszych  

na skrzyżowaniu ul. Tatarskiej z ul. 17 Stycznia wyposażone są w sygnalizację 

świetlną.   

7. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Czarnieckiego 40 – w 2022 r. w rejonie szkoły 

zamontowano wyniesione przejście dla pieszych, które skutecznie ogranicza  

prędkość pojazdów.  
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