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INTERPELACJA NR 257 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, przedkła-
dam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Wyznaczenia Strefy Zamieszkania na ul. Stasinek (odc. ul. Ciechanowska – ul. Ruciań-
ska), ul. Ruciańskiej (odc. ul. Stasinek – ul. Łanowa) i ul. Łanowej (odc. ul. Ruciańska – 
ul. Ciechanowska) i jednoczesnego utwardzenia ww. ulic w taki sposób, aby umożliwi ć 
przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN. 
 

W imieniu mieszkańców ul. Stasinek, bardzo proszę o wyznaczenie strefy zamieszkania na 

ulicach: Stasinek (odc. ul. Ciechanowska – ul. Ruciańska), ul. Ruciańskiej (odc. ul. Stasinek – ul. Ła-

nowa) i ul. Łanowej (odc. ul. Ruciańska – ul. Ciechanowska). 

Wyznaczenie takiej strefy jest możliwe, gdyż ww. odcinki ulic są własnością m.st.Warszawy 

w szerokości 6,0 – 7,0 m, co wynika z odpowiedzi WIR z dnia 26 listopada 2007 r. (pismo znak: 

UD.II.WIR.AM.7040.167/07) – załącznik nr 1. Jednocześnie par. 14, ustęp 8 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.) 

stanowi: „W strefie zamieszkania szerokość pasa terenu przeznaczonego do ruchu pojazdów i pie-

szych powinna być dostosowana do potrzeb; nie powinna być ona mniejsza, niż wynika to z warun-

ków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych.”. Z kolei Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopa-

trzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030 z dnia 06 sierpnia 2009 r.) określa w 



par. 13 ustęp 1, że: „Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej 

nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%.” 

Zatem utwardzając drogę o szerokości minimum 4,0 m. (w przypadku odcinków ulic: Stasi-

nek, Ruciański j i Łanowej mamy do dyspozycji szerokość co najmniej 6,0 m, zawężoną przez stojące 

słupy: energetyczne i telefoniczne do ok. 5,0 m) można na niej wyznaczyć strefę zamieszkania, o co 

proszę w imieniu mieszkańców ww. ulic. 
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