
Monkinie, 14.07.2021 

OD: 
Mieszkańcy wsi Monkinie,'-
Gmina Nowinka, 
16-304, woj. podlaskie 

DOi 
Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie 

Wojska Polskiego 54 
16-300 Augustów 

PETYCJA W SPRAWIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH i POŁĄCZENIA CHODNIKÓW PRZY DRODZE 
POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MONKINIE 

Na podstawie art. 2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. My, tj. mieszkańcy miejscowości Monkinie 
w gminie Nowinka, wnosimy petycję o wykonanie efektywnych progów zwalniających i połączenie 
istniejących chodników wzdłuż drogi powiatowej o numerach geodezyjnych 68/4 i 68/3 w celu 
umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych i innych użytkowników drogi. 

W dniu 13.07.2021, w środkowej części miejscowości Monkinie wykonany został próg zwalniający o 
niedostatecznej wysokości. Próg jest niezwykle niski i łagodny. Pomimo iż jest to oznaczone podniesione 
przejście dla pieszych, jest on całkowicie nieskuteczny. 

Ponadto, wnosimy o wykonanie drugiego progu zwalniającego na początku miejscowości od strony wsi 
Danowskie. Samochody na wyjeździe z lasu ze znaczną prędkością wjeżdżają do wsi Monkinie bez 
zwalniania na znaku ograniczenia prędkości. Przy budynku 6A istnieje przejście, które po podniesieniu 
mogłoby stanowić skuteczny próg zwalniający. 

Kolejna kluczowa kwestia to chodniki, które zostały wykonane naprzemiennie - raz po jednej, raz po drugiej 
stronie głównej drogi powiatowej, bez logicznego uzasadnienia, co zmusza pieszych do przechodzenia przez 
jezdnię w kilku miejscach, aby dojść do sklepu, szkoły, na przystanek autobusowy i kościoła na końcu wsi. 
Obecny układ chodników i konieczność kilkukrotnej zmiany chodnika to zwiększone zagrożenie życia i 
zdrowia pieszych i innych użytkowników drogi. Ponadto przechodzenie na drugą stronę jezdni to szczególne 
niebezpieczeństwo dla matek z wózkami, znaczne utrudnienie dla osób na wózkach inwalidzkich. Obecne 
rozwiązanie jest też niezwykle niebezpieczne po zmroku. 

Od roku 2019/2020: 

• kilkukrotnie zwiększony został transport ciężarowy związany z rozpoczęciem długofalowych wyrębów 
przez Lasy Państwowe w okolicy, 
• wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, przez co zwiększyło się natężenie ruchu drogowego i 
nagminne łamanie przez kierowców ograniczeń prędkości we wsi, 
• kilkukrotnie zwiększył się ruch samochodowy i rowerowy w sezonie turystycznym na niespotykaną dotgd 
skalę (wieś Monkinie jest głównym łącznikiem miejscowości turystycznych: Danowskie - Ateny - Bryzgiel). 

W zaistniałej sytuacji wnioskujemy o nowe progi zwalniające, połączenie istniejących chodników w jedną 
całość po obu stronach drogi powiatowej, w celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Prosimy o pisemną odpowiedź na złożoną petycję i przesłanie jej na adres: 
- Sołtys wsi Monkinie, 
- Wójt Gminy Nowinka, 

Z poważaniem, mieszkańcy wsi Monkinie 


