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Rzecznikowi Praw Obywatelskich zostały zasygnalizowane problemy wynikające z 

wielokilometrowej kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę graniczną 

na przejściu w Kukurykach, która utworzyła się na drodze krajowej nr 2. Z 

otrzymanych sygnałów wynika, że mieszkańcy miejscowości Wólka Dobryńska i Zalesie 

mają trudności z bezpiecznym i swobodnym dotarciem do swoich posesji, gdyż sznur 

ciężarówek zaparkowanych na poboczu drogi blokuje zjazdy na teren nieruchomości 

prywatnych. Pojazdy ciężarowe stojące w kolejce do odprawy granicznej zawężają 

także szerokość jezdni drogi krajowej nr 2 (nie mieszczą się na poboczu), co stwarza 
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zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoby zamieszkujące we 

wspomnianych wyżej miejscowościach skarżą się na niezgodne z prawem zachowanie 

kierowców pojazdów ciężarowych, którzy niejednokrotnie włączają silnik pojazdu 

podczas jego postoju, co powoduje nadmierną emisję spalin do środowiska. Ponadto, 

praca agregatów chłodniczych w pojazdach przewożących artykuły żywnościowe 

szybko psujące się prowadzi do wytwarzania hałasu, który zakłóca spoczynek nocny. 

Hałas, który jest uciążliwy dla otoczenia, powstaje również w wyniku częstego ruszania 

pojazdów ciężarowych, a następnie gwałtownego zatrzymywania się tych pojazdów. 

Mieszkańcy wskazują także na inne zachowania kierowców pojazdów wykonujących 

międzynarodowe przewozy towarów, które wykazują cechy wykroczeń, tj. załatwianie 

potrzeb fizjologicznych przy posesjach (wybryk nieobyczajny), a także zaśmiecanie 

miejsc ogólnodostępnych.     

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pana 

Komendanta z uprzejmą prośbą o zbadanie zasygnalizowanej sprawy, a w 

szczególności dokonanie analizy, czy postój pojazdów ciężarowych na obszarze 

zabudowanym (w miejscowościach Wólka Dobryńska i Zalesie), które oczekują w 

zwartej kolejce na odprawę graniczną, stanowi naruszenie przepisów art. 49 ust. 2 pkt 

1 i 5 Prawa o ruchu drogowym, które zakazują postoju w miejscu utrudniającym wjazd 

lub wyjazd z posesji oraz zabraniają postoju na obszarze zabudowanym, pojazdu lub 

zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości 

przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. 

Uprzejmie proszę także o udzielenie informacji, czy do Policji docierały sygnały od 

mieszkańców wyżej wskazanych miejscowości dotyczące popełniania przez kierowców 

TIR-ów wykroczeń określonych w art. 51 § 1, art. 97 i art. 140 Kodeksu wykroczeń 

(zakłócanie spokoju publicznego i spoczynku nocnego, używanie pojazdu w sposób 

powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska oraz 

pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, a 

także dopuszczanie się wybryku nieobyczajnego), a jeśli tak, to czy funkcjonariusze 
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Policji nakładali na sprawców tych wykroczeń grzywny w formie mandatu karnego lub 

też kierowali do sądu wnioski o ich ukaranie.

Z wyrazami poważania

Valeri Vachev

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/


