
Petycja do wiadomości organów publicznych, samorządowych 
gminy Czerwonak i Swarzędz, Powiatowych i Wojewódzkich, 

Posłów i Senatorów, w tym m.in. Prezesa Rady Ministrów, 
Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Poznańskiego, Komendy 

Miejskiej Policji w Poznaniu, Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, Najwyższej Izby Kontroli, Zarządu Dróg 

Powiatowych w Poznaniu, Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego w Poznaniu. 

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Kicina, Janikowa i okolic, w związku z 

trwającym od początku 2013 roku dużym niebezpieczeństwem 

wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla 

pieszych i rowerzystów, generowanym przez pojazdy ciężarowe o 

dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7t poruszające się po ul. 

Swarzędzkiej w Janikowie na podstawie: 

- pisma Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 

Poznaniu z kwietnia 2013 r. informującego, że „jednoznacznie 

należy stwierdzić, że parametry ulicy Swarzędzkiej oraz ulic 

przyległych nie są dostosowane do ruchu pojazdów ciężarowych, 

przede wszystkim ze względu na szerokość jezdni oraz brak 

segregacji ruchu pieszych i rowerów” oraz że „przy obecnym 

oznakowaniu i parametrach ulicy Swarzędzkiej w Janikowie 

wzmożony ruch pojazdów ciężarowych może generować duże 

zagrożenie przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów (…) do 

czasu ewentualnej przebudowy drogi, należy na ulicy Swarzędzkiej 

ustawić znak B-18 (7 ton) z obydwu kierunków ruchu” oraz 

- wydanego w dniu 7 sierpnia 2014 r. i wciąż niewykonanego nakazu 

Wojewody Wielkopolskiego zobowiązującego Burmistrza Miasta i 

Gminy Swarzędz wprowadzenie (w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia) zmiany organizacji ruchu na ulicy Swarzędzkiej w 

miejscowości Janikowo, polegającej na zniesieniu ustanowionego 

przez zarządcę drogi prawa do korzystania z ww. drogi przez 



niektóre pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton, 

tzn. na usunięciu tabliczek z napisem „nie dotyczy pojazdów 

upoważnionych przez zarządcę drogi” oraz 

- przedstawionych Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w piśmie z 

dnia 3 listopada 2014 roku zaleceniach Starosty Poznańskiego, 

będącego organem zarządzającym ruchem, polegających na pilnym 

usunięciu niezgodności pomiędzy projektem zatwierdzonej 

organizacji ruchu a oznakowaniem rzeczywistym w terenie oraz 

uwzględnieniem nakazu nałożonego przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w zakresie usunięcia tabliczek podznakowych (…) 

towarzyszących znakom zakazu wjazdu samochodów ciężarowych 

„DMC 7t” i ponownym przedstawieniu do zatwierdzenia 

zaktualizowanego projektu zmiany stałej organizacji ruchu, 

WNIOSKUJEMY, APELUJEMY, ŻĄDAMY I NA KOŃCU PROSIMY o 

jak najszybsze spowodowanie, aby wymienione wyżej nakazy i 

zalecenia zaczęły w RZECZYWISTOŚCI obowiązywać na ulicy 

Swarzędzkiej w Janikowie. Prosimy też odpowiednie organy o 

monitorowanie sytuacji na drodze w zakresie: poruszania się po niej, 

parkowania, czy zawracania (zarówno na odcinku ulicy położonym w 

miejscowości Janikowo, jak i Kicin, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz 

poruszania się pojazdów o DMC pow. 7t) nieuprawnionych pojazdów (w 

szczególności TIRów) i jednocześnie egzekwowanie wprowadzonego 

zakazu. Od prawie dwóch lat ma miejsce przerzucanie się między 

urzędami odpowiedzialnością oraz korespondencją w przedmiotowej 

sprawie, a NIEBEZPIECZEŃSTWO CAŁY CZAS GROZI 
MIESZKAŃCOM. Dlatego prosimy o jak najszybsze uwzględnienie 

naszej PETYCJI. 

 

Kicin/Janikowo i okolice, listopad 2014 r. 

 

Niżej podpisani mieszkańcy: 


