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Znak: Dorodna-My śliborska/oznakowanie/01/2012 

 
Dotyczy: Zmiany oznakowania ulicy Dorodnej i Myśliborskiej.  
 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

 

Bardzo proszę o sprawdzenie, czy obecne oznakowanie ulic: Dorodnej i Myśliborskiej (odc. 

Dorodna – Kasztanowa) jest zgodne z obowiązującą organizacją ruchu zatwierdzoną przez Inżyniera 

Ruchu m.st.Warszawy. 

Jeśli oznakowanie jest zgodne, to na wniosek mieszkańców ww ulic proszę o wprowadzenie 

do organizacji ruchu znaków: 

a) ograniczenia prędkości na ul. Dorodnej do 40 km/h, 

b) ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów mogących poruszać się ul. Dorodną do 

10 t, 

c) ograniczenia prędkości na ul. Myśliborskiej (odc. Laurowa – Konwaliowa) do 40 km/h 

 

Mieszkańcy boją się korzystać z ulicy Dorodnej i Myśliborskiej: 

„Chodzi o ulicę Dorodną, mającą status drogi powiatowej z zakazem jazdy samochodów ciężarowych 

oraz ograniczeniem prędkości. Przetrwaliśmy niedogodności związane z zamknięciem ul Obrazkowej 

i przekierowaniem całego ruchu komunikacyjnego, w tym samochodów ciężarowych, w związku z 

budową mostu Północnego... Aktualnie, od wielu miesięcy non-stop przez 24h, w dzień i w nocy 

sytuacja stała się nie do zniesienia, albowiem wielotonowe ciężarówki Eurokop jeżdżą "na wyścigi"- 

(gdyz pewnie mają płacone od kursu) pod naszymi oknami. Mamy świadomość, że odbywa się to w 



związku z rewitalizacją terenów nad wisłą, ale ta sytuacja jest nie do zniesienia i zagraża naszemu 

bezpieczeństwu! Wielotonowe, zdezelowane, nie przestrzegające ograniczeń prędkości ciężarówki 

wchodzące z pełnym impetem w zakręt(Myśliborska/Dorodna i Dorodna/Klembowska) nie mieszcząc 

się na jezdni, zajeżdżają na przeciwległy pas ruchu spychając tym samym jadące z naprzeciwka 

samochody, lub wpadają na wąski chodnik, po którym idą piesi. Zakaz jazdy dla pojazdów 

ciężarowych i znaki ograniczenia prędkość zniknęły z ul Dorodnej a nawierzchnia kładziona parę lat 

temu, uległa zniszczeniu. Codziennie, przeżywamy koszmar hałasu(głównie w nocy!) a w dzień 

drżymy o życie nasze i naszych dzieci, nie ma dnia bez kolizji czy stłuczki. Policja i straż miejska- 

rozkładają ręce...”. 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


