
Warszawa, dnia 07 stycznia 2011 r. 

 

 

 

My, niŜej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka 

projekt uchwały w sprawie wdroŜenia systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic 

Rejestracyjnych (ARTR) w celu monitorowania pasów autobusowych w obrębie dzielnicy 

Białołęka. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad sesji Rady Dzielnicy 

Białołęka w dniu 10 stycznia 2011 r., a jeśli jest to niemoŜliwe, o ujęcie punktu związanego z 

ww. uchwałą do porządku obrad najbliŜszej sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ……………… 2011 roku 
 
w sprawie: wdroŜenia systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic 
Rejestracyjnych (ARTR) w celu monitorowania pasów autobusowych w obrębie 
dzielnicy Białołęka. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka składa na ręce Prezydenta m.st.Warszawy podziękowania 

za realizowaną deklarację dotyczącą stałego monitorowania pasa autobusowego na 

ul. Modlińskiej przez słuŜby mundurowe. 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka wnosi do Prezydenta m.st. Warszawy o jak najszybsze 

wdroŜenie systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych (ARTR) 

w celu monitorowania pasów autobusowych w obrębie dzielnicy Białołęka. 

§ 3 

Do czasu uruchomienia systemu ARTR, Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje o 
kontynuację codziennego nadzoru pasów autobusowych, wyznaczonych na ulicach 
w dzielnicy Białołęka, przez liczne patrole Policji i StraŜy Miejskiej. 

§ 4 
Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. 
st. Warszawy, radnym Rady m. st. Warszawy wybranym z Dzielnicy Białołęka. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



Uzasadnienie 

 
 
 

 Pasy autobusowe na terenie dzielnicy istnieją na dwóch głównych ulicach: ul. 

Modlińskiej (odc. Światowida - EC śerań) i ul. Światowida (odc. Świętosławskiego - 

Modlińska). JednakŜe pasy te spełniają swoją rolę (korzystają z nich wyłącznie autobusy), 

tylko wtedy, kiedy są pilnowane przez patrole Policji, czy StraŜy Miejskiej. Z racji 

ograniczonych sił i środków Policji / StraŜy Miejskiej oraz znacznego obszaru miasta, 

działaniom słuŜb mundurowych są nadawane priorytety. Zadania prewencyjno-porządkowe 

powodują, Ŝe liczba patroli pełniących słuŜbę na rzecz płynności przejazdu autobusów 

pasami autobusowymi jest zmienna i zaleŜy od prowadzenia w innych rejonach Warszawy 

działań związanych z występowaniem bezpośredniego i realnego zagroŜenia dla 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dodatkowe patrole dedykowane, tj. 

finansowane z budŜetu miasta równieŜ w przypadku innych zagroŜeń w ruchu drogowym 

(zdrowia, Ŝycia) są kierowane do działań minimalizujących te zagroŜenia. 

Instalacja systemu ARTR eliminuje potrzebę stałego wysyłania patroli policyjnych do 

pilnowania pasa autobusowego. System ten takŜe wychwyci kaŜdego kierowcę, który - 

korzystając z tego, Ŝe np. patrol jest "zajęty" innym kierowcą łamiącym przepisy (i wypisuje 

mu mandat) - będzie próbował jechać pasem autobusowym. Ponadto automatyczny 

monitoring wyeliminuje zachowania typu "pojadę chwilę pasem autobusowym, między 

patrolami" lub "jadę bo patroli nie widać, a przez CB podają, Ŝe ich nie ma". PowyŜsze atuty 

ARTR spowodują, Ŝe pasem autobusowym będą poruszać się jedynie autobusy, które dzięki 

trwałej droŜności pasów autobusowych pojadą nimi szybciej i z większą punktualnością będą 

przewozić mieszkańców dzielnicy Białołęka. 

W związku z powyŜszym Rada Dzielnicy Białołęka uwaŜa, Ŝe system ARTR na 

pasach autobusowych w dzielnicy Białołęka powinien zostać zainstalowany moŜliwie 

najwcześniej z wszystkich pasów autobusowych w Warszawie. 


