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P,at?
Pan Pawel Stolarczvk
Radny Miasta Gdyni

odpowiadaj 4c na Pana interpelacjg

w sprawie mozliwosc i

miejsc parkingowych przy skrzy?owaniu ulic Komierowskiego
2e w ramach przetargu na rcalizacjg rewitalizacji

i

urzqdzema dodatkowych

opata Hackiego informujg,

dzielnicy chylonia

wykonawcy rob6t, wykonanie dodatkowych

Psychologiczno Pedagogicznej

z

4 miejsc

ptzeznaczeniem

-

Faza

l,

zlecono

postojolyych na terenie poradni

dla pacjent6w przychodni. w

najbliaszym otoczeniu Poradni zaprojektowano
sl<rzyzowanie zulicEzarnenhofa. przejscie
dla pieszych otazwjazd na teren Poradni. Wykonanie
powyzszych element6w uniemozliwia

zaprojektowanie

w

w tym

obszarze dodatkowych wydzielonych miejsc postojowych.
projekcie przewidziano do wykonania chodnik o
szerokoscr 7,50 m o wzmocnionej

konstrukcji

z

liniE separacyjn4. Rozwiqzanie takie umozliwi dodatkowo r6wnolegle
parkowanie kilku pojazdSw w poblizu Poradni.
Jednoczesnie informuj g, 2e wzdNuz
ulicy

zamenhofa zaprojektowane zostaly wydzielone miejsca postojowe,
przewidziane do realizacir
wFazie2tj.w 2018 roku.
Zarz4d Dr6g

i Zieleniw

Gdyni na polecenie Prezydenta Miasta Gdyni pana Wojciecha
Szczurka anahzowal mo2liwoS6 doprojektowania dodatkowych miejsc
postojowych wzdluL

calej ulicy Komierowskiego. W ocenie ZD\Z opracowana dokumentacja projektowa
nie
wymaga zmian, gdyz przyjgte w nim rozwi
4zania zapewniajq maksymaln4, mozliw4 do
uzyskania iloS6 miejsc postojowych (w zatokachlub na chodnikach) i
odpowiadaj4 wymogom
stawianym przez obowrqzujqce przepisy. WzdNu| ulicy Komierowskieg o zaprojektowano
27

Wznaczonych miejsc postojowych w nowozaprojektowanej zatoce (w tym 2 miejsca dla os6b
niepelnosprawnych). Na dalszym odcinku ulicy zaprojektowano chodnik dopuszczajqcy
parkowanie

w wybranych miejscach, zgodnie z og6lnymi przepisami kodeksu

Fundusze

Europejskie
InFrasbruktura i Srodowisko

drogowego.

Unia Europejska
Fundusz Sp6jnoici

Dodatkowo nale|y wskaza6, 2e sL<rzyhowanie ulicy Komierowskiego zulicqOpata Hackiego

jest skrzyZowaniem typu wyniesionego, takie rozwiqzanie wymusi uspokojenie ruchu
kolowego. Zar6wno konstrukcja budowy wyniesionego skrz;ryaowania jak r6wnieZ odrgbne

przepisy uniemoZliwiaj4 wykonanie dodatkowych zatok postojowych

w

obrgbie

skrzyZowania.
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