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INTERPELACJA NR 168/1 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Wykonania miejsc parkingowych przy ul. Strumykowej (odc. H.Ordonówny – 
Książkowa). 
 

W nawiązaniu do interpelacji nr 372 w BIP, z uwagi na zatwierdzenie w załączniku 

dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy kwoty 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę miejsc 

parkingowych przy ul. Strumykowej, wnioskuję przy opracowywaniu organizacji ruchu na tej ulicy o: 

1. Zmianę znaków drogowych ustawionych przy skrzyżowaniu ulic: Strumykowej i 

Strumykowej (odcinek jednokierunkowy) z obecnych – znaki C-5 (nakaz jazdy prosto), na 

znaki odpowiednio: B-21 (zakaz skrętu w lewo) i B-22 (zakaz skrętu w prawo) w 

zależności od umiejscowienia znaku przed tym skrzyżowaniem. 

2. W przypadku stosowania znaku B-36 (zakaz postoju) należy pod znakiem umieścić 

tabliczkę T-24 (ostrzeżenie o możliwości usunięcia pojazdu na koszt właściciela). 

 

Ad. 1 obecne oznakowanie tego skrzyżowania wprowadza czasem w błąd – spotkałem się z opiniami 

kierowców, że jadący ul. Strumykową od ul. Książkowej do ul. H. Ordonówny, odnoszą znak C-5 do 

wjazdu na teren osiedla przy ul. Strumykowej 28. 

Ad. 2 Umiejscowienie tabliczki T-24 pod znakiem B-36 „wzmocni” sankcje wynikające z 

niestosowania się do znaku zakazu zatrzymywania. 



Z uwagi na to, że opis zadania w uchwale Rady Dzielnicy: „…W ramach przyznanych środków 

planowana jest budowa zatok parkingowych w rejonie kościoła oraz osiedla na którym brak jest miejsc dla mieszkańców. …” 

nie zawęża zadania tylko do odcinka ul. Książkowa – ul. H. Ordonówny), wnioskuję o 

przeanalizowanie, przy okazji budowy zatok parkingowych, konieczności zmiany oznakowania ulicy 

Strumykowej w rejonie parku. Stojące samochody po zachodniej stronie ulicy, ograniczają 

widoczność przy przejściu dla pieszych i uniemożliwiają oczyszczanie tej ulicy. W efekcie 

przechodzący piesi (często dzieci) są narażeni na niebezpieczeństwo (kierowcy zbyt późno zauważają 

pieszych na tym przejściu). Należałoby zastanowić się nad postawieniem na tym odcinku ulicy znaku 

B-36 (z tabliczką T-24) lub np. znaku B-38 (zakaz postoju w dni parzyste). 

Ponadto proszę o wprowadzenie do organizacji ruchu dodatkowych słupków U-12c na ul. 

Strumykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Pasłęcką (wystarczą 3-4 szt.) i w północno-wschodnim 

narożniku ronda z ul. H.Ordonówny (wystarczy ok. 3-4 szt.), aby uniemożliwi ć przejazd samochodów 

po chodniku lub po drodze rowerowej pomiędzy ul. Pasłęcką, a ul. H. Ordonówny. 

 

                    Wojciech Tumasz 


