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Analiza możliwości wyznaczenia miejsc postojowych oznakowaniem pionowym  

i poziomym w części dzielnicy Orłowo: 

• W sezonie na ulicach w nadmorskiej części dzielnicy Orłowo (m.in.  

ul. Przebendowskich, ul. Światowida, ul. Perkuna, ul. Przemysława, ul. Mestwina,  

ul. Zegarskiego, ul. Popiela, ul. Króla Jana III, ul. Balladyny, ul. Świętopełka,  

ul. Goplany, ul. Aldony, ul. Orłowska, ul. Spacerowa, ul. Roszczynialskiego,  

ul. Heidricha) pojazdy parkują po obu stronach jezdni, zarówno na chodnikach  

jak i wzdłuż jezdni. Parkujące pojazdy nie zachowują odpowiedniej odległości od 

skrzyżowań (min. 10 m), nie pozostawiają odpowiedniej szerokości przejścia dla 

pieszych na chodnikach (min. 1,5 m), utrudniają przejazd, a także wyjazd z bram. 

• Ww. ulice objęte są strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. 

• Chodniki na większości analizowanych ulic mają szerokość ok. 1,5 m, co oznacza,  

że nie ma możliwości wyznaczenia miejsc postojowych nawet częściowo na 

chodnikach (dokładny opis w dalszej części opracowania). 

• Omawiane ulice wykonane są z nawierzchni bitumicznej, płyt yomb oraz trylinki 

(dokładny opis w dalszej części opracowania). Oznakowanie poziome na płytach 

yomb czy trylince będzie mniej trwałe. 

• Istnieje możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, wzdłuż krawężników, 

naprzemiennie po jednej i drugiej stronie, umożliwiając mijanie się pojazdów.  

o W przypadku wyznaczania miejsc postojowych znacznie zmniejszy się liczba 

parkujących pojazdów – z jednej strony jest to korzystne, z drugiej strony 

kierowcy mogą krążyć po osiedlu w celu znalezienia miejsca; 

o Liczba abonamentów dla mieszkańców może być większa niż liczba 

wyznaczonych miejsc postojowych. 

• W przypadku wyznaczania miejsc postojowych należy uwzględnić wyznaczenie 

stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

• W przypadku wyznaczenia jednego kierunku ruchu na wybranych ulicach Orłowa  

będzie możliwość wyznaczenia miejsc postojowych wzdłuż jezdni, po jednej stronie 

ulicy lub naprzemiennie po jednej i drugiej stronie, w celu fizycznego ograniczenia 

prędkości (zakrzywienie toru jazdy). Przy wyznaczaniu jednego kierunku ruchu 

należy wprowadzić oznakowanie kontra ruchu rowerowego. Zmiana organizacji ruchu 

polegająca na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na wybranych ulicach, będzie 

miała wpływ na rozkład natężeń na pozostałych ulicach.  Jednak z uwagi na układ ulic 

w analizowanej części dz. Orłowo wprowadzenie jednego kierunku ruchu na 

wybranych ulicach nie powinno utrudnić dojazdu do posesji, czy też włączenia się  

w al. Zwycięstwa. 

• W przypadku wyznaczania miejsc postojowych oznakowaniem pionowym  

i poziomym na ww. ulicach Orłowa korzystne byłoby oznakowanie tych ulic znakiem 

B-39 „strefa ograniczonego postoju” na wszystkich wlotach prowadzących do strefy 

płatnego parkowania. Znak ten oznacza możliwość postoju tylko w wyznaczonych 

miejscach, w pasie drogowym.  W przypadku nie zastosowania znaku B-39 - 

pomiędzy wszystkimi wyznaczanymi oznakowaniem miejscami postojowymi należy 

stosować znaki B-35 lub B-36 z tabliczkami wskazującymi początek i koniec 
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obwiązywania zakazów postoju lub zatrzymywania. Wiąże się to  

z dużą ilością dodatkowych słupków i znaków. Znak ten może obowiązywać  

w określonych miesiącach, w wybrane dni tygodnia oraz w wybranych godzinach (co 

może być korzyścią dla mieszkańców). 

o Może pojawić się problem parkowania na/przy zjazdach przez właścicieli 

danej posesji; 

o Pod znakiem B-39 istnieje możliwość montażu tabliczki „nie dotyczy 

posiadaczy abonamentów…”, w tym przypadku mieszkańcy mogliby 

parkować nie tylko w wyznaczonych miejscach, jednak zgodnie z przepisami 

prawa o ruchu drogowym. 

• Strefą płatnego parkowania powinny być również objęte ulice zlokalizowane na 

północ od ul. Orłowskiej – ul. Roszczynialskiego, ul. Heidricha, ul. Spacerowa,  

ul. Szyprów – na tych ulicach również występuje nieprawidłowe parkowanie. 

o parkowanie na tych ulicach generowane jest przez obiekty zlokalizowane przy 

al. Zwycięstwa pomiędzy ul. Orłowską i ul. Szyprów, więc ma charakter nie 

tylko sezonowy 

• Analizowany obszar objęty jest strefą ochrony Konserwatora Zabytków. 
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Mapa analizowanego obszaru części dzielnicy Orłowo 

 

 Drogi wewnętrzne gminne 

       Drogi wewnętrzne prywatne 
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Charakterystyka ulic w części dzielnicy Orłowo: 

1. Ul. Przebendowskich: 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki, 

liczne zjazdy; na odcinku do skrzyżowania z ul. Światowida po obydwu stronach 

zieleńce pomiędzy jezdnią a chodnikiem; między ul. Światowida a ul. Perkuna można 

wyznaczyć miejsca postojowe na chodniku, po prawej stronie ulicy; od ul. Perkuna do 

końca – propozycja wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo (w chwili 

obecnej w sezonie pojazdy parkują na jezdni po obu stronach ulicy, wówczas jest 

problem z mijaniem pojazdów, zostaje jeden pas do przejazdu). 

   
 

2. Ul. Światowida  

- patrząc od ul. Przebendowskich - ulica dwukierunkowa, jezdnia z trylinki, liczne 

zjazdy, obustronne chodniki szerokości 1,5 m „do zakrętu”, za „zakrętem” po lewej 

stronie chodnik 1,5m, po prawej ok.1m; następnie do ul. Popiela obustronne chodniki 

ok. 1,5 m szerokości; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

- w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu – możliwość wyznaczenia  

miejsc postojowych na jezdni, mijankowo – w celu zmniejszenia prędkości lub po 

jednej stronie jezdni 
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- ul. Światowida na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny - ulica 

dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o szerokości 

ok. 1,5m, liczne zjazdy; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

   
 

3. Ul. Perkuna  

- na odcinku od ul. Przebendowskich do ul. Popiela - ulica dwukierunkowa, jezdnia  

z nawierzchni bitumicznej, liczne zjazdy , 1,5 m chodnik po prawej stronie jezdni, od 

nr 14 obustronny chodnik 1,5 m szerokości; możliwość wyznaczenia miejsc 

postojowych na jezdni, mijankowo; 

- na odcinku od ul. Przebendowskich do ul. Świętopełka - ulica dwukierunkowa, 

jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, obustronne chodniki o szerokości max 1,5 m, 

możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo; 
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4. Ul. Przemysława – droga wewnętrzna 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, obustronne chodniki  

o szerokości max 1,5 m, możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

- w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu – możliwość wyznaczenia  

miejsc postojowych na jezdni, mijankowo – w celu zmniejszenia prędkości lub po 

jednej stronie jezdni 

 

   
 

5. Ul. Mestwina 

- od ul. Przebendowskich - ulica dwukierunkowa, jezdnia z trylinki, liczne zjazdy, 

obustronne chodniki o szerokości, przy czym po lewej stronie 1,5 m, natomiast po 

prawej 1-1,5 m; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo; 

- w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu – możliwość wyznaczenia  

miejsc postojowych na jezdni, mijankowo – w celu zmniejszenia prędkości lub po 

jednej stronie jezdni. 
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6. Ul. Zegarskiego 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, po lewej stronie (od ul. 

Przebendowskich) chodnik o szerokości 1,5 m, po prawej stronie brak chodnika; 

możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo; 

   
 

7. Ul. Popiela 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, liczne zjazdy, po lewej 

stronie (od al. Zwycięstwa) chodnik o szerokości 1,5 m, pomiędzy chodnikiem i 

jezdnią zieleniec; po prawej stronie chodnik  szerokości 1,5 m; możliwość 

wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo; 

   
 

8. Ul. Króla Jana III 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, po lewej stronie (patrząc 

od ul. al. Zwycięstwa) chodnik o szerokości 1,5 m, po prawej stronie brak chodnika; 

możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo. 
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9. Ul. Balladyny 

- na odcinku od al. Zwycięstwa do ul. Perkuna - ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt 

yomb, liczne zjazdy, po lewej stronie chodnik o szerokości 2m, za skrzyżowaniem  

z ul. Światowida szerokość w granicach 1,5 – 2 m; po prawej stronie chodnik  

o szerokości 1m, pomiędzy chodnikiem i jezdnią zieleniec, następnie za 

skrzyżowaniem z ul. Światowida zmienna szerokość chodnika – od 1 – 2,5 m; 

możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo;  

- na odcinku od ul. Perkuna do ul. Balladyny prowadzącej do ul. Przebendowskich - 

ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, po lewej stronie chodnik o 

szerokości 1,5 – 2m,; po prawej stronie chodnik o szerokości do 3m; możliwość 

wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo;  

- w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu – możliwość wyznaczenia  

miejsc postojowych na jezdni, mijankowo – w celu zmniejszenia prędkości lub po 

jednej stronie jezdni. 

   

    
10. Ul. Świętopełka 

- na odcinku od al. Zwycięstwa do ul. Światowida - ulica dwukierunkowa, jezdnia z 

nawierzchni bitumicznej, po lewej stronie chodnik o szerokości ok. 1,5m, po prawej 

stronie brak chodnika; za skrzyżowaniem z ul. Światowida - ulica dwukierunkowa, 

jezdnia z nawierzchni bitumicznej, liczne zjazdy; szerokość chodnika po lewej stronie 

ok. 1,5m; po prawej stronie chodnik o szerokości 1,5m, przy lesie szerokość chodnika 

zwężona do 1m; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, mijankowo;  

- w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu – możliwość wyznaczenia  

miejsc postojowych na jezdni, mijankowo – w celu zmniejszenia prędkości lub po 

jednej stronie jezdni. 
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11. Ul. Goplany 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, liczne zjazdy, obustronne 

chodniki o szerokości 1,5 m,; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

 
 

12. Ul. Aldony 

- droga bez przejazdu zakończona placem do zawracania, ulica dwukierunkowa, 

jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, brak chodników; pojazdy parkują na rozjeżdżonym 

już zieleńcu po lewej stronie ulicy; jezdnia ma szerokość ok. 4m, brak możliwości 

wyznaczenia miejsc postojowych; (zieleń na wjeździe do odtworzenia). 
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13. Ul. Orłowska 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki, po 

lewej stronie ulicy (jadąc od al. Zwycięstwa) wyznaczona ścieżka rowerowa; po 

prawej stronie na całej długości zakaz zatrzymywania, zlokalizowane liczne zjazdy; 

po lewej stronie = na odcinku do skrzyżowania z ul. Roszczynialskiego – 

zlokalizowany postój TAXI;  na fragmencie odcinka ulicy pomiędzy skrzyżowaniami 

z ul. Roszczynialskiego i ul. Heidricha możliwość wyznaczenia miejsc postojowych 

na chodniku; na odcinku od skrzyżowania z ul. Heidricha do zjazdu na parking przy 

ul. Orłowskiej – ścieżka rowerowa; na dalszym odcinku – obustronne chodniki. 

Podsumowując – brak możliwości wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

możliwość wyznaczenia kilku stanowisk na chodniku na wyżej  opisywanym odcinku 

ulicy. 

- przy Tawernie Orłowskiej – wyznaczone miejsca postojowe, w tym dla osób 

niepełnosprawnych 

* parking przy ul. Orłowskiej – dz. gminna Ti – tereny komunikacyjne (inne) – czy 

obejmujemy SPP, czy parking miejski? 
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14. Ul. Spacerowa  

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki  

o szerokości ok. 2; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

 
 

15. Ul. Roszczynialskiego – droga wewnętrzna 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki  

o szerokości ok. 2m; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

   
 

16. Ul. Heidricha 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki  

o szerokości ok. 1,5 m; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 
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17. Ul. Szyprów 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt yomb, liczne zjazdy, obustronne chodniki  

o szerokości 1,5 m; możliwość wyznaczenia miejsc postojowych na jezdni, 

mijankowo; 

 

     
 

18. Ul. Zapotoczna 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia z płyt betonowych, brak chodników; Jest wykonany  

i uzgodniony i zatwierdzony projekt  przebudowy tej ulicy (Wydział Inwestycji)  

 

19. Ul. Zaciszna 

- ulica dwukierunkowa, jezdnia wykonana z trylinki, brak chodników, droga bez 

przejazdu; Bral możliwości wyznaczenia miejsc postojowych. 

 

 

 

 

*  ul. Kiedronia – droga wewnętrzna, właściciel prywatny; jest oznakowana strefą 

zamieszkania, czyli parkowanie pojazdów odbywa się tylko w wyznaczonym miejscach. 
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Schemat wyznaczenia jednego kierunku ruchu na ul. Światowida – w kierunku ul. 

Przebendowskich, ul Przemysława – w kierunku ul. Króla Jana III,  

ul. Balladyny w kierunku al. Zwycięstwa oraz ul. Świętopełka – w kierunku ul. Balladyny - 

wariant I  

 
 

Z uwagi na układ ulic w analizowanej części dz. Orłowo wprowadzenie jednego kierunku 

ruchu na wybranych ulicach nie powinno utrudnić dojazdu do posesji,  

czy też włączenia się w al. Zwycięstwa.  
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Schemat wyznaczenia jednego kierunku ruchu na ul. Światowida – w kierunku  

ul. Przebendowskich, ul Przemysława – w kierunku ul. Króla Jana III,  

ul. Balladyny w kierunku al. Zwycięstwa oraz ul. Świętopełka – w kierunku ul. Balladyny   

oraz ul. Mestwina w kierunku ul. Przebendowskich i ul. Zegarskiego - w kierunku ul. Króla 

Jana III – wariant Ia 
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Schemat wyznaczenia jednego kierunku ruchu na ul. Światowida – w kierunku  

ul. Popiela, ul Przemysława – w kierunku ul. Przebendowskich,  

ul. Balladyny w kierunku al. Zwycięstwa oraz ul. Świętopełka – w kierunku ul. Balladyny  – 

wariant II 

 
 

Z uwagi na układ ulic w analizowanej części dz. Orłowo wprowadzenie jednego kierunku 

ruchu na wybranych ulicach nie powinno utrudnić dojazdu do posesji,  

czy też włączenia się w al. Zwycięstwa.  
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Schemat wyznaczenia jednego kierunku ruchu na ul. Światowida – w kierunku  

ul. Popiela, ul Przemysława – w kierunku ul. Przebendowskich,  

ul. Balladyny w kierunku al. Zwycięstwa oraz ul. Świętopełka – w kierunku ul. Balladyny 

oraz ul. Mestwina w kierunku ul. Przebendowskich i ul. Zegarskiego - w kierunku ul. Króla 

Jana III  – wariant IIa 

 
 


