
  Ciechanów, dnia  05.09.2022 r.   

WIMID.0003.35.2022      

Pan Wojciech Jagodziński  
Dyrektor  
Powiatowego Zarząd Dróg  
w Ciechanowie 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 

       
 

Uprzejmie informuję, że Pan Krzysztof Leszczyński Przewodniczący Rady 

Miasta Ciechanów złożył interpelację dotyczącą ustawienia znaków B-35 „zakaz 

postoju” na ul. Gabriela Narutowicza w Ciechanowie na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Okrzei. Zgodnie z interpelacją parkujące 

samochody ograniczają widoczność, szczególnie podczas wyjazdu z ul. Wyzwolenia 

w lewą stronę i stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników drogi.  

Odnosząc się do wniosku, informuję, że przedmiotowa ulica jest drogą gminną 

lokalną o nawierzchni utwardzonej z obustronnymi chodnikami. Ze względu  

na lokalizację przy ww. ulicy budynków użyteczności publicznej oraz budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, występuje tu duże natężenie ruchu. Nadmieniam,  

że Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie również wystąpiła z wnioskiem  

w sprawie umieszczenia znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się na ul. Gabriela 

Narutowicza  od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. 

Zdaniem zarządcy, z uwagi na parkowanie pojazdów niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami tj. w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia  

dla pieszych i w obrębie skrzyżowania, opiniuje się pozytywnie ustawienie znaków  

B-35 „zakaz postoju” na ul. Narutowicza. Proponujemy jednak objęcie zakazem 

odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do pierwszej klatki 

budynku wielorodzinnego ul. Narutowicza 6-12. Ograniczy to parkowanie pojazdów  

w obrębie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia oraz przy zjeździe do sklepu Gram.  

Na pozostałym odcinku parkowanie pojazdów nie będzie stanowić utrudnień, gdyż  

ul. Okrzei jest drogą jednokierunkową od ul. Narutowicza w kierunku  

ul. Spółdzielczej. Powyższe stanowisko zarządcy drogi wynika z deficytu miejsc 

postojowych w dzielnicy „Bloki”.    

Z uwagi na fakt, że z upoważnienia Starosty Ciechanowskiego, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie sprawuje funkcję organu zarządzającego 

ruchem na drogach gminnych, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska zgodnie  



z posiadanymi kompetencjami. W przypadku potwierdzenia słuszności wniosku 

zarządca drogi podejmie działania w celu zmiany organizacji ruchu  i oznakowania  

na ww. ulicy.           

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Iwona Kowalczuk 

ZASTĘPCA  PREZYDENTA  MIASTA 

 

 

 

 

Załączniki : 

1. Kserokopia interpelacji 

Do wiadomości: 
1. Biuro Rady Miasta wm. 
2. a/a. 


