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PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM

w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Zmiana znaku ograniczenia prędkości z 70 km/h na 50 km/h w miejscowości Kocioł Duży, z uwagi
na występujące często tam wypadki drogowe. 
2.  Częstsze kontrolowanie przez patrol RD pojazdów ciężarowych pow. 7,5 tony na trasie Wiartel –
Jaśkowo, gdzie większość tych pojazdów nie stosuje się do znaku zakazu. Pojazdy te stwarzają duże
zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów gdyż nie ma tam chodnika. 
3. Propozycja  odstępstwa od znaków zakazu B-18 „Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej  masie
całkowitej ponad ….t” w miejscowości  Turowo. 
4. Utworzenie przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego w miejscowości Łupki. 
5.Częstsze  patrolowanie  przez  ruch  drogowy  trasy  Pisz  –  Łupki,  gdzie  jest  wyznaczona  trasa
rowerowa, a nie ma ścieżki rowerowej oraz chodnika. Kierujący nie stosują się do znaków i jeżdżą z
dużą prędkością co stwarza bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tej
drogi. Szczególnie takie sytuacje mają miejsce w okresie letnim. 
6.   Patrolowanie  przez patrol  ruchu drogowego trasy Hejdyk  – Ciesina,  gdzie  pojazdy ciężarowe
jadące z drzewem nie stosują się do przepisów i jeżdżą z dużą prędkością. Stwarza to bardzo duże
zagrożenie, gdyż nie ma tam chodnika, a pobocze jest tam bardzo wąskie. Często chodzą tamtędy
dzieci. 
7.  Kontrolowanie przez policję rolników, którzy jeżdżą ciągnikami pod działaniem alkoholu, a nawet
sadzają za kierownicę małe dzieci, a sami siadają na błotniku lub innym miejscu niebezpiecznym. 
8.  Kontrolowanie przez patrole RD lub ITD pojazdów ciężarowych, często przeładowanych towarem,
które  aby  uniknąć  kontroli  drogowej  i  konsekwencji  zjeżdżają  z  drogi  krajowej  i  skręcają  do
miejscowości Kwik, a następnie przejeżdżają przez śluzę. 
9. Patrolowanie przez patrol policji  drogi  w miejscowości  Karpa,  gdzie rolnicy,  szczególnie latem
jeżdżą bardzo szybko ciągnikami i urządzają sobie rajdy. 
10.  Patrolowanie  i  legitymowanie  osób  przebywających  na  przystankach  autobusowych  w
miejscowościach:  Wiartel, Łupki, Maldanin, Pietrzyki. Gromadzi się tam młodzież, która  zaśmieca,
zakłóca porządek publiczny, spożywa alkohol i załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. 
11.  Patrolowanie odcinka drogi w miejscowości Snopki - od krzyża do przejazdu kolejowego, gdzie
dzieci wracają ze szkoły, a pojazdy bardzo szybko jeżdżą. 
12.   Postawienie  w  miejscowości  Jeglin  fotoradaru.  Kierowcy  nie  stosują  się  tam  do  znaku
ograniczenia prędkości, dochodzi często do zdarzeń drogowych. 
13.  Częstsze   patrole  w  miejscowościach  Karwik,  Pilchy,  gdzie  często  dochodzi  do  kradzieży  z
włamaniem do domków letniskowych. 
14.  Częstsze  spotkania  z  dzielnicowym  oraz  organizowanie  w  świetlicach  wiejskich  spotkań  z
młodzieżą szkolną na temat „Bezpiecznych Ferii, „Bezpiecznych wakacji” . 
15. Patrolowanie trasy Rostki – Szczechy Małe,  gdzie powstała nowa droga asfaltowa i kierujący
przekraczają dopuszczalną prędkość. Jest bardzo niebezpiecznie. 
16. Zmiana znaku drogowego poziomego (przedłużenie linii ciągłej – od strony miejscowości Pisz
przedłużyć do znaku informującym o terenie zabudowanym). Jest niebezpiecznie, gdyż pojazdy nie
zwalniają  przejeżdżając  przez  miejscowość  i  często  wyprzedzają  co  stwarza  zagrożenie  i  jest
niebezpiecznie. 
17. Kierowanie patroli policji na ul. Gdańską w Piszu za Nadleśnictwem, gdzie często dochodzi do
kradzieży. Bardzo rzadko pojawia się tam Policja. 
18. Kierowanie patroli na ul. Rybacką oraz przy rzece Pisie od str. ul. Piłsudskiego.  gdzie gromadzi
się młodzież z Gimnazjum nr 1  i niewłaściwie się zachowują. 
19.  Sprawdzanie przez patrole policji,  głównie w godzinach popołudniowych,  SKATE PARK-u w
Piszu  na  ul.  Gałczyńskiego,   gdzie  jest  słabe  oświetlenie  i  często  dochodzi  do  zniszczeń  przez
przebywającą tam młodzież. 



20. Sprawdzanie przez patrole klatek schodowych w bloku przy ul. Piaskowej oraz ul. Grunwaldzkiej,
gdzie młodzież pali papierosy i zaśmieca. 
21. Większe respektowanie przez patrole  przepisów dotyczących wyprowadzania zwierząt na smyczy.
22. Zmiana oznakowania lub zwracania uwagi osobom przyjeżdżającym do banku lub urzędu, którzy
parkują pojazdy w miejscach, które są przeznaczone tylko dla mieszkańców ul. Okopowej. 
23. Utworzenie ścieżek rowerowych w miejscowości Pisz do miejscowości Wiartel, Szeroki Bór Piski,
Babrosty, Łupki. 
24. Patrolowanie rejonów przystanków autobusowych w Piszu szczególnie na ul. Klementowskiego
oraz pustostanu przy zakładzie SKLEJKA, gdzie młodzież dokonuje zniszczeń. 
25. Sprawdzanie ogrodów działkowych w Piszu , w sezonie letnim,  przez policyjne patrole rowerowe 
26. Utworzenie monitoringu miejskiego, szczególnie na ul. Wyzwolenia oraz Pl. Daszyński w Piszu,
gdzie często w godzinach popołudniowo – nocnych gromadzi się młodzież i zakłóca ład i porządek
publiczny. 
27. Skierowanie patroli policyjnych na ul. Trzcinową w Piszu, gdzie za Parafią w lasku gromadzi się
młodzież , która niewłaściwie się zachowuje. 
27. Skierowanie patroli na Al. Turystów w Piszu, pojazdy bardzo szybko jeżdżą. P
28. Skierowanie patroli policyjnych na oś. Wschód, gdzie za Parafią w lasku gromadzi się młodzież,
która  niewłaściwie  się  zachowuje,  spożywa  alkohol,  a  nawet  może  dochodzić  do  handlu  lub
zażywania środków odurzających.
29. Skierowanie patroli policyjnych w rejon cmentarza przy ul.    Mickiewicza, gdzie młodzież się
niewłaściwie zachowuje.  
30. Skierowanie patroli na ul. Kościuszki za tzw. KINEM, gdzie w godzinach wieczornych i nocnych
gromadzi się młodzież, często dochodzi do bójek, zakłócają ład i porządek publiczny. 
31.  Zmiana  organizacji  ruchu  lub  zamontowania  lustra  drogowego  na  ul.  Pionierów,  gdzie  jest
przejazd pod wiaduktem i często dochodzi do stłuczek samochodowych ze względu na ograniczoną
widoczność.  
32. Zlikwidowanie problemu śmieci, szczególnie w okresie letnim, gdzie turyści wyrzucają je do lasu
lub pozostawiają obok śmietników, które są przepełnione. Dotyczy miejscowości:  Trzonki, Rostki,
Kocioł Duży. 
33. Zwiększenie patroli w rejonie działek ogrodowych, szczególnie w godzinach 10:00 – 11:00 oraz
17:00 – 19:00, gdy przebywają tam osoby. 
34.  Patrolowanie,  raz  w  miesiącu,  wspólnie  z  przedstawicielem  zarządu  działek  ogrodowych
„Magnolia”   przy ul. Spokojnej w Piszu.  
35. Dokonanie sprawdzenia (co jakiś czas) działki nr 355 od strony ulicy Gdańskiej w Piszu, gdzie
przebywają osoby bezdomne. 
36. Skierowanie patroli  na ul.  Pionierów w Piszu w nocy w weekendy,  gdyż  nietrzeźwa młodzież
wracająca z klubu „Iguana” dewastuje każdą napotkaną przeszkodę, m.in. wywracają kosze na śmieci,
niszczą ogrodzenia przy działkach itd.  
37. Patrolowanie rejonu przy bloku nr 3 ul. Młodzieżowej  w Piszu, gdzie gromadzi się młodzież,
która prawdopodobnie zażywa różne środki odurzające. 
38. Zamontowanie oświetlenia w rejonie parku od strony targowiska miejskiego. 




