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znak: os Pod Debami/oznakowanie/01/2014 
 
Dotyczy:  kontroli prawidłowo ści oznakowania dróg wewn ętrznych osiedla Pod 

Dębami zlokalizowanych na działkach nr 31, 16 oraz 8/ 15 z obr ębu 4-
01-14 w dzielnicy Białoł ęka m.st. Warszawy.  

 
 

Szanowny Panie Wojewodo ! 

W związku z sygnałami od mieszkańca osiedla Pod Dębami, p. T       Ż           – właściciela 

mieszkania nr    w budynku przy ul. Pasłęckiej nr     w Warszawie (kod 03-137) i jednocześnie współ-

właściciela działek nr 8/15, 16 i 31 z obrębu nr 4-01-14 położonych w dzielnicy Białołęka m.st. War-

szawy, na których jest zbudowana droga wewnętrzna służąca obsłudze budynków o adresach: ul. Pa-

słęcka 8E, 8F, 10B, 10C, 10D, 10E, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 14C, 14D, 14E, 14F, 16C i 16D (zwa-

nych w dalszej części osiedlem), proszę o przeprowadzenie kontroli z zakresu prawidłowości ozna-

kowania drogi wewnętrznej na osiedlu. Proszę także o skontrolowanie prawidłowości wykonania pro-

jektów organizacji ruchu (o ile zostały wykonane) dla drogi wewnętrznej osiedla, a także przez kogo 

zostały takie dokumenty wykonane, z jakim skutkiem zostały odzwierciedlone w rzeczywistości i czy 

zostały prawidłowo zgłoszone do stosownych organów nadzorujących ruch w m.st. Warszawie. 

Czynności kontrolne moim zdaniem należy przeprowadzać w oparciu o ustawę z dnia 22 lipca 

2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 152, poz. 1018 ze zm.), która wprowadziła w dniu 21 sierpnia 2012 r. nowy art. 85a  ustawy z dnia 

20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.) doty-

czący kar grożących za wadliwe oznakowanie dróg wewnętrznych. 

Pan T      Ż        zwraca uwagę na to, że istniejący stan dotyczący oznakowania, umiejscowie-

nia na tej drodze słupków, kwietników, stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców osie-

dla, w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych takich jak: pożar, zasłabnięcie któregokolwiek z 



mieszkańców osiedla wymagającego interwencji służb specjalnych, tj. Straży Pożarnej, czy Pogoto-

wia. 

Ze względu na to, że Pan jako Wojewoda ma prawo przeprowadzać czynności kontrolne z za-

kresu poprawności oznakowania dróg wewnętrznych, proszę o podjęcie stosownych czynności. 

Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź i wszelkie informacje o wynikach kontroli proszę przesłać 

wyłącznie drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl oraz                       . 

 

Załącznik: 

korespondencja p. Ż           prowadzona m.in. z moją osobą. 
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