
Wnioski do Projektu organizacji ruchu 

w enklawie

PUSZCZYKA PIĘCIOLINII WIOLINOWA

lp. autor wniosku adres sugestie mieszkańców stanowisko S-pni komentarz projektanta wnioski realizacyjne Uwagi

1. Pięciolinii 3

uwzględnić istn. równoległe miejsca 

parkingowe 1159/17

2.

ustawić donice naprzeciwko zatoki 

parkingowej przy Pie 5

3.

wyznaczyć miejsca parkingowe w zatoce 

przy Pie 5 pomiedzy klatkami

4.

wyznaczyć dodatkowe miejsca 

parkingowe po stronie zagajnika

5.

poszerzyć kostką drogę przy Pięciolinii 

10,8,6  aby umożliwić parkowanie  

6.

umozliwić parkowanie wzdłuż ogrodzenia 

przy szkole dla mieszkańców Pus 2 i 4

7.

zezwolić na czasowy wjazd na deptak 

pomiędzy Pie 10,8,6 oraz 5, 3 ,i 4

8.
dodać lustro sferyczne przy wyjeździe z 

parkingu na ul .Romera

9. Pięciolinii 7

nie likwidować miejsc parkingowych w 

zatoce przy Pięciolinii 1 1213/17

10.

przesunąć znak C-5 w głąb osiedla za 

istn. altankę śm. i ust. razem ze znakiem 

parkowanie wzdluż Puszczyka 1

11. Pięciolinii 8

na Pięciolinii pasy spowalniające 

wymalować 

12.

wymalować żólty pas wzdłuż budynku  

zakaz parkowania

13.

wymalować kopertę nie parkować przy 

śmietniku Pięciolinii 8

14.

Komitet Domowy

Pięciolinii 8

zezwolić na parkowanie równoległe 

wzdłuż Pięciolinii 8 wyłącznie dla 

mieszkańców nieruchomości 1092/17

6008/16

Wnioskodawca A

B

C



15.
D  

Pięciolinii 8

zweryfikować uprawnienia do parkowania 

osób niepełnospr z 5 miejsc do 2 przed 

budynkiem Pięciolinii 8 i 6 1193/17

16. Pięciolinii 10

uzupelnić znak  D-40 znakiem B-35 zakaz 

parkowania i postoju

17.

zatoki pod klatkami I,III,IV  wyposażyć w 

znak D-44  + opis postój do 1 godziny

18. klatka I 2 miejsca duża koperta

19. klatka III 2 miejsca duża koperta

20. klatka II P-18 wzdluż wejscia 

21. Pięciolinii 10 wymalować pasy spowalniające 6008/16

22. Pięciolinii 10

wymalować linie P-18 w zatoce przed 

budynkiem Pie 10 1109/17

23. Pięciolinii 10

ustawić blokady na ciągu piesz-jezdnym 

Pięciolinii 1,2 1068/17

24.

uzupełnić znak B-1 - "oraz dla mieszk Pie 

1 i 2" 6681/16

25.
G

Wiolinowa 1

nie zezwalać na parkowanie na ciagach 

pieszych i terenach zielonych 1055/17

26.
H

Wiolinowa 1

uzupełnic projekt o istn. słupki łamane 

przy Wiolinowej 1 1122/17

27. J Wiolinowa 1 ograniczyć ruch samochodów 1178/17

28. Wiolinowa 2
oznaczyć miejsca postojowe  dla 

mieszkańców bud. Wiolinowa2 1157/17

29.

wynaczyć dodatkowe miejsca parkingowe 

tylko dla mieszkańców Wiolinowa 1

30. Wiolinowa 2
zainstalować słupek łamany na wjeździe z 

KEN na parking 1161/17

31.

wyodrębnic nowe miejsca parkingowe w 

obr. nieruchomości

32.

wyjaśnić zamykane miejsca parkingowe 

za Wio 4 obok szkoły

33.

rozważyć zainstalowanie monitoringu 

wobec częstych aktów wandalizmu

5535/16

Komitet Domowy

E

F  

K 

L



34.
M

Wiolinowa 8

wymalować żólty pas wzdłuż budynku  

zakaz parkowania 1025/17

35.
N

Wiolinowa 8

wyeliminiwać "obce" pojazdy  w rejonie 

KEN-Wiolinowa 5964/16

36. Wiolinowa 11

rozszerzyć komentarz do znaku B-1 przy 

skwerku nie dot sam mieszk. Wio 11 

dodać  T-24 950/17

37.

dodać B-35 z opisem poowyżej 5 minut 

przy skwerku

38. ustawić B-1 przy żlobku 

39.

parking "Olkóweki" ustawić B-5 zakaz dla 

ciężar. T-22 również dostawczych, dodać 

T-24 

40. Wiolinowa 11
lista podpisów do wniosków 950/17

1099/17

41. Wiolinowa 11

skorygować tabliczkę przy znaku B-1 

dodać "nie dotyczy mieszkańców 

Wiolinowa 11" 
1230/17

42.

pomiędzy żlobkiem a Wiolinową 11 

ustawić znak B-2

43.

parking na "Olkówku" tylko dla sam. 

osobowych

44. Wiolinowa 11

zmniejszyć uciążliwość parkigu "Olkówek" 

- za pomocą ekranu, skarpy, zieleni etc

1100/17

45.

zobowiązać dzielnicę do wyznaczenia  

parkingu , dojazdu i dojścia dla żlobka  

inaczej niż przez teren Pieciolinii 11

46.

zainstalować spowalniacze na odcinku od 

Surowieckiego do żlobka

47.
zamknąć przejazd za żlobkiem

O

P

Komitet Domowy



48. Puszczyka 1

poprawić znak D-18 przy wjezdzie 

poludniowym z Surowieckiego 3 miejsca 

na 2 miejsca
949/17

49.

poszerzyć do 3 miejsc zatokę za 

pawilonem lub poprawić oznakowanie

50.

wskazać miejsce parkowania przy 

wjeździe do Puszczyka 1

51.

wskazać miejsce parkowania obok w 

miejscu donic 

52.
wyznaczyc miejsca parkowania pod trafo 

53.

wyznaczyć miejsca parkowania wzdłuż 

Puszczyka 1 

54.
R

Puszczyka 2

urządzić 9-12 miejsc park. przed 

budynkiem 1073/17

55.
S 

Puszczyka 2

wyznaczyć równoległe miejsca park. od 

wschodniej strony budynku 1160/17

56. Puszczyka 3

rozdzielić ruch oznak. poziomym na 

Puszczyka przy wjeździe z Surowieckiego

57.

ustawić znak B-35 na wysokości 

południowego wyjazdu z garażu

58.

skorygować mur ograniczający 

widoczność na wjeździe z Surowieckigo

59. Puszczyka 3

zebra dla pieszych  pomiędzy Pus 2 i 4 

oznakowanie A-17 1118/17

60.

dodać B-36 przy północnym skraju Pus 4

61.

uwzglednić w projekcie i oznakować 

miejsca postojowe w nowowybudowanych 

zatokach postojowych wzdluz Pięcilinii 

10,8,6 1117/17

62.

pod znakiem D-40 dodać informację o 

podstawowych ograniczeniach w strefie

63. Puszczyka 3

przenalizować org ruchu w rejonie wjazdu 

z Surowieckiego w Puszczyka 1116/17

Komitet Domowy

T (ponownie)

4592/16
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64.

miejsca parkingowe oznaczyć tylko dla 

mieszkańców konkretnej posesji

65. Puszczyka 4

utworzyć parking K&R przy klubie fitness 

dla rodziców uczniów SP 81 przy 

Puszczyka 6

66.

wyznaczyć przejście dla pieszych przy 

śm.Puszczyka 4

67.

oznaczyć przejście dla pieszych przy 

wyjściu ze szkoły 

68.

wykonac chodnik wzdłuż ogrodzenia 

szkoły na wysokości Puszczyka 2

69.

wyznaczyc przejście dla pieszych przy pd 

szczycie Puszczyka 4

70.

wykonać dojście wzdłuz ogrodzenia 

szkoły od placyku przy Puszczyka 8 i 10

71.
V

Puszczyka 4

wyznaczyć miejsce park. dla 

niepełnosprawnego przy Puszczyka 4 1093/17

72. Puszczyka 12

ustawic znak B-35 na wysokości 

północnego wjazdu do garazu 

Surowieckiego pn. 1199/17

73.

zastąpic znak C-2 znakiem B-20 aby 

umożłiwic również wyjazd z Puszczyka na 

Surowieckiego w lewo

74. Puszczyka 13

wyznaczyc znakami D-18 miejsca 

parkingowe na ulicy przy Puszczyka 13 i 

15 1140/17

75.

zabronić parkowania na skrzyżowaniach, 

wyjazdach z enklawy, podjazdach do 

garaży

76. Puszczyka 13 ograniczyć ruch samochodów 1186/17

77.

przywrócić ogrodzenie trawnika pomiędzy 

kl I i II

78. Z Puszczyka 15 ustawić szlabany Pus 13 i Pus 17 1048/17

79. Puszczyka 15

cały ciag Pus 15/13 powinien mieć status 

strefy zamieszkania 1176/17

80. Puszczyka 13 i 15

droga w głąb osiedla nie powinna 

przebiegac pod oknami Puszczyka 13 i 15
1227/17
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81.

poprwić widoczność przy wyjeździe z Pus 

13 na Surowieckiego

82. Puszczyka 17/19
umożliwić parkowanie wzdłuż dojazdów 

do nieruchomości 1158/17

83. zabronić parkowania przy parku

84.
AC

Puszczyka 17/19

zainstalować słupek łamany przed 

wejściem do klatki I Puszczyka 17/19 1101/17

85. Puszczyka 17/19

poszerzyć jezdnie płytami "EKO" na 

docinku kl.III i IV aby umozliwić 

parkowanie wzdłuż dojazdu do 

nieruchomości 1164/17

86.

wybrane zakazy ruchu nie dotyczą nie 

tylko słuzb miejskich ale i mieszkańców

87.

zapewnić parkowanie dla ok. 60 pojazdów 

mieszkańców

opracował:

A.Koperski

ver. 4/03/2017
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Zebranie mieszk.


