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PROTEST - PETYCJA 2022-08-10 08:36:33 
St!i10S1wo Powietowe w Nowym Dworxe Muowtec!GrT\ 

Niniejszym wyrażamy protest przeciwko decyzji wynajęcia i lokalizacji 
mobilnego obiektu handlowego w pasie drogi powiatowej na wysokości ul. 
Warszawskiej 39 podjętych przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego. Decyzja ta 
i lokalizacja obiektu handlowego dramatycznie komplikuje i tak bardzo 
skomplikowaną sytuację komunikacyjną w tym miejscu. Praktycznie na 
przestrzeni około 50 mb kumulują się wjazdy/wyjazdy z: 
- apteki i sklepu mięsnego; 
- delikatesów i Firmy 4 Q Serwis Sp. z o.o.; 
- ruchliwe przejście dla pieszych i przejście dla rowerów; 
- przystanek autobusowy, którego zatoka rozpoczyna się już w świetle ulicy 

Lipowej, co samo w sobie jest poważną komplikacją; 
- dojazd do ronda; 
- a po drugiej stronie bardzo ruchliwy wyjazd/wjazd do Supermarketu 

Biedronka i ulicy Lercha z Posterunkiem Policji; 
- wyjazd/wjazd do prywatnej posesji; 

Wyrażenie zgody i podjęcie decyzji na najem i lokalizację mobilnego 
punktu handlowego komplikuje tą sytuację w sposób zagrazającv 
dotychczasowej organizacji i bezpieczeństwu ruchu drogowego, a jako takie nie 
mogą się ostać, zważywszy, że ustawa zabrania wprost takich lokalizacji i tylko 
w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe, a już napewno nie jest to możliwe w 
przedmiotowej sprawie. Zatem zgłaszamy swój protest oraz zwracamy się z 
petycją o unieważnienie podjętej decyzji i przywrócenie stanu poprzedniego. 
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