
From: Mieszkaniec 

Sent: Friday, June 06, 2014 9:28 PM 

To: komenda@strazmiejska.waw.pl; ot6@strazmiejska.waw.pl 
Cc: wojtum@gazeta.pl;  

Subject: Fwd: ul. Zaułek - wniosek o patrole 
 
Szanowni Państwo 
W dniu 29-05-2014, Pan Radny Wojciech Tumasz zwrócił się do Państwa w sprawie patroli 
w okolicach ulicy Zaułek, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 112, mających 
na celu kontroli przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym przez kierujących 
pojazdami w czasie planowanego pikniku szkolnego. 
Jak napisano poniżej, Pan Tumasz, działał w imieniu Mieszkańców ulicy Zaułek. 
 
Podczas wcześniejszych takich imprez kierujący pojazdami nagminnie parkowali w strefach 
zakazu parkowania, na drodze pożarowej, blokowali przejazd przez ulice Zaułek, dojazd do 
posesji prywatnych, oraz niszczyli przedogródki Mieszkańców, i blokowali podjazdy na 
posesje. 
 
Na ulicy Zaułek na całej długości (z wyjątkiem zatok) obowiązuje zakaz parkowania. Z kolei 
część nieutwardzona ulicy, służy tylko jako dojazdy do posesji, i na parking SP112.  
Fakt pierwszy poparty jest odpowiednimi oznaczeniami drogowymi, drugi natomiast został 
jasno wyrażony w piśmie, jaki trzymaliśmy z Gminy Białołeka. 
W tej sytuacji, parkowanie samochodów na obu ciągach ulicy jest naruszeniem przepisów o 
ruchu drogowym. 
Aby nie zostać uznanym, za osobę aspołeczną, która nie chce zrozumieć, że "no przecież 
samochody muszą gdzieś parkować", przypominam Państwu, że zarówno na terenie szkoły, 
wokół Centrum Handlowego Marcpol, jak i nowo-powstałęgo Centrum Netto znajduje się 
wystarczająca ilość miejsc do parkowania. 
Niestety, wielu z rodziców wybiera wariant wygodniejszy, parkowanie na zakazie, lub pod 
domami i podjazdami na posesje, niszcząc w ten sposób zieleń, przedogródki, blokując 
przejazdy i blokując dojazd przez Drogę Pożarową. 
 
Stąd nasza interpelacja i prośba Pana Radego do Państwa. 
Niestety. Zmuszony jestem stwierdzić, że w dniu pikniku, nie stanęliście Państwo na 
wysokości zadania. Wręcz nie podjęte zostały żadne działania. W okolicach godziny 11:00, 
ulica została już całkowicie zablokowana. Przejazd ulicą zaułek został obstawiony 
samochodami po obu stronach pasa, w efekcie czego ani ambulans, ani wóz straży pożarnej 
nie mógłby dojechać w razie potrzeby do SP112, czy domów jednorodzinnych. 
Dodatkowo ogródki przed naszymi domami zostały ponownie rozjechane, a w pewnym 
momencie końcowa cześć ulicy została całkowicie zablokowana przez jeden samochód. 
Doszło do tego, że zarówno ja, jak i sąsiad nie mogliśmy wyjechać z rodzinami do miasta. 
 
O godzinie 13:30 miałem odebrać córkę z lotniska. Niestety okazało się, że ulica jest 
przegrodzona przez jeden z samochodów. Nie mówimy o "przewężeniu", ale zagrodzeniu. W 
efekcie musiałem wzywać taksówkę pod centrum Marcpol, i na własny koszt jechać na 
lotnisko taksówką (koszt 170PLN w obie strony) 
Pan Marcin Karasiewicz, nasz sąsiad z ostatniego domu (również zablokowany przez ten 
samochód) wezwał patrol Straży Miejskiej. Po 30 minutach pojawił się Patrol, który 
stwierdził, że "nie ma sensu lawetować tego samochodu, bo i tak nie dojedzie". W efekcie 
właścicielka auta została wezwana przez system nagłośnieniowy pikniku, i poproszona o 
odjechanie.... 



Szkoda, że Państwo nie są tak wyrozumiali, kiedy mi kończy się bilet parkingowy, podczas 
parkowania w mieście... 
To jedyna interwencja Państwa patroli tego dnia o jakiej wiemy. Zresztą, nawet jeśli jakieś się 
odbyły, to jaki była ich skuteczność doskonale widać na załączonym zdjęciu. 
 
 
Panie Komendancie. Nie może być tak, że tak duże imprezy, szczególnie kiedy są zgłaszane, i 
kiedy Mieszkańcy proszą o pomoc odbywają się bez Państwa zabezpieczenia i wsparcia. Nie 
może być tak, że Mieszkańcy są ignorowani, tylko dlatego że jest ich raptem 10 domów, a 
uczestników pikniku paręset. Nie może być tak, że postawione znaki zakazu parkowania służą 
tylko do tego, żeby naklejać na nie reklamy szkoły jazdy. 
Uważamy, że w dniu 29-05-2014, podczas pikniku przy SP112, Straż Miejska nie 
wykonywała powierzonych jej zadań 
Z wyrazami szacunku 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Tumasz Wojciech <wojtum@gazeta.pl> 
Date: 2014-05-29 7:40 GMT+02:00 
Subject: ul. Zaułek - wniosek o patrole 
To: wrd@policja.waw.pl, komenda@strazmiejska.waw.pl 
 

Dzień Dobry, 

Proszę o realizację wniosku. 

  

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorządowa Gospodarność  

radny dzielnicy Białołęka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  


