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Karol Zieliński 
Radny Rady Miejskiej w Tuliszkowie 

 

Odpowiadając na interpelację złożoną na LVIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 

29.09.2022 r. przez Radnego Rady Miejskiej Karola Zielińskiego dotyczącą zmiany stałej organizacji 

ruchu na drodze gminnej nr 667074P granica administracyjna Miasta Tuliszków- Zadworna informuje, 

że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach dopuszcza stosowanie następujących znaków drogowych: 

1) Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" (rys. 3.2.6.1) stosuje się w celu 

wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów 

specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Znak B-5 stosuje się przede 

wszystkim na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu lub występują trudne warunki 

drogowe, np. mała szerokość jezdni, małe promienie łuków na skrzyżowaniach. Ponadto, znak 

ten może być zastosowany, gdy występuje potrzeba wyeliminowania ruchu wszelkich pojazdów 

ciężarowych z zabytkowych czy reprezentacyjnych dzielnic. W przypadku gdy zakaz wjazdu ma 

dotyczyć samochodów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowitej, np. ponad 5 t, 

na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się wartość tej masy. 

2) Znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" (rys. 3.2.19.1) 

stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów 

dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej 

nośności obiektu lub drogi. W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również 

w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy 

wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe. 

Z rozporządzenia wynika, iż nie ma znaku zakazującego wjazdu pojazdów o masie własnej 

powyżej 10 ton. 

 

Ponadto informuje, że przedmiotowa droga znajduje się w obrębie terenu aktywizacji 

gospodarczej. Wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych spowoduje ograniczenie napływu 

potencjalnych inwestorów do miasta Tuliszkowa, a co za tym idzie ograniczy wpływy z podatków. 

Dodatkowo zaznaczam, że przy przedmiotowej drodze powstaje budynek handlowo-usługowy, 

do którego niezbędny jest dojazd samochodów dostawczych. 

Otrzymują: 
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2. Rada Miejska w Tuliszkowie 
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