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 03–490 Warszawa 
 
znak: Porajów/02/2013/parkowanie 
 
dotyczy:  Ukarania zarządcy dróg wewnętrznych lub właściciela tych dróg za niewłaściwe oznakowa-
nie dróg wewnętrznych w rejonie SP nr 314 w Warszawie. 
 
 Szanowny Panie Naczelniku ! 

 
 W związku z informacjami uzyskanymi od Przewodniczącego Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 314, cyt: 
 
„Panie Wojtku,  
(…) we wrześniu i październiku straż miejska prowadziła kontrole zarówno przy rękawie (dojście bez-
pieczne uczniów najmłodszych po zmianie oznakowania przez ADM Poraje) oraz w zatoczce. Były 
mandaty, a czasem nawet rękoczyny. Na naszą prośbę straż miejska codziennie – zawsze rano i cza-
sem po południu – przez kilka tygodni te kontrole prowadziła. I był spokój. 
   
Podsyłam w załączeniu list, jaki potem od straży otrzymaliśmy w sprawie oznakowania. Proszę spoj-
rzeć, bo ja już nie wiem - organizacja ruchu była zatwierdzana przez inżynierów miasta, dzielnicy, 
policję itd... a gdy przyszło do praktyki, to znów okazuje się, że wzdłuż ul. Szczęśliwej wiele zrobić nie 
można.” 
 
zauważam, że w celu zagwarantowania właściwego oznakowywania dróg wewnętrz-
nych, w tym położonych w strefach ruchu oraz strefach zamieszkania, ustawą z dnia 
22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) znowelizowano przepisy ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.), dodając 
przepisy art. 85a. Zgodnie z tym art. 85a osoba, która narusza obowi ązek doty-
czący sposobu oznakowania dróg wewn ętrznych lub zleca wadliwe dokonanie 
tej czynno ści (m.in. zarz ądca lub wła ściciel terenu, na którym zlokalizowany 
jest parking), popełnia wykroczenie. Zarówno Policj i, jak i stra ży gminnej (miej-
skiej) przysługuj ą uprawnienia do nało żenia na wła ściwy podmiot kary grzyw-
ny. Przepisy te weszły w życie po upływie 24 miesi ęcy od dnia ogłoszenia 



przywołanej wy żej ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym o raz 
niektórych innych ustaw, tj. 21 sierpnia 2012 r.  Wobec powyższego organy kon-
troli mogą na podstawie ww. przepisów stosować sankcje w przypadku występowa-
nia w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych wzorów znaków nieokreślonych 
przepisami obowiązującego prawa albo oznakowania umieszczonego niezgodnie z 
wymaganiami tych przepisów. 
 Tym samym Straż Miejska ma obowiązek reagowania, w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowego oznakowania drogi (tu mamy miejsce z takim przypadkiem – 
patrz załącznik). 
 Proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych kroków prawnych wobec admini-
stracji RSM Praga „Poraje” i poinformowanie mnie, jak i Radę Rodziców SP nr 314 
na bieżąco o podejmowanych krokach. 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 


