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Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na wniosek Radnej Rady Miejskiej w Mosinie – Pani Izabeli Demskiej z dnia 

26.10.2022 r. (przekazany pismem nr BR.0003.711.2022), Burmistrz Gminy Mosina wyjaśnia, że 

wprowadzona stała organizacja ruchu dla ul. Świerkowej w Mosinie przy jej budowie nie zakazuje 

możliwości postoju i zatrzymania się, dodatkowym znakiem drogowym B-35 czy B-36. Tak więc 

zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988):  

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub 

przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod 

warunkiem że: 

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych; 

3)pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 

 

Przepis ten ma swoje zastosowanie dla chodnika znajdującego się po południowej stronie. Natomiast 

dla utwardzonego pobocza znajdującego się po północnej stronie zastosowanie ma art. 46 ust.1 

powyższej ustawy, który dopuszcza zatrzymanie i postój pojazdu tylko w miejscu i w warunkach, w 

których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.  

Powyższe dopuszczenia w zatrzymania i postoju pojazdu są możliwe przy zachowaniu zasad 

zakazu zatrzymania i postoju określonych w art.49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988). Przepis ten m.in. określa zakaz postoju w miejscu 

utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej 

jak i w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego 

pojazdu. 

Pełniący Funkcję Burmistrza Marcin Lis 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pani Izabela Demska - Radna Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

4. MK a/a 
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