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Szanowny Panie
W nawiązaniu do Pana pisma przekazanego pocztą elektroniczną w dniu 24.06.2010 r.
dotyczącego nieprawidłowego parkowania samochodów na ul. Ceramicznej (na całej długości
tej ulicy) informuję, Ŝe w miesiącach listopad i grudzień ubiegłego roku funkcjonariusze VI
Oddziału Terenowego StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy na przedmiotowej ulicy
przeprowadzili łącznie 16 kontroli w wyniku, których podjęli 35 interwencji wobec
kierujących pojazdami samochodowymi niestosujących się do przepisów ustawy Prawo o
ruchu drogowym.
W roku bieŜącym na przedmiotowej ulicy, funkcjonariusze VI Oddziału StraŜy
Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzili 32 kontrole, podczas których podjęli 75 interwencji
wobec kierujących pojazdami samochodowymi, niestosujących się do przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Kontrole dokonywane przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy
podejmowane są po zgłoszeniach obywateli stwierdzających naruszenie przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Liczba zgłoszeń w sprawie naruszeń przepisów ustawy Prawo o
ruchu drogowym (średnio 4,57/miesiąc) jednoznacznie wskazuje, Ŝe ul. Ceramiczna nie
naleŜy do miejsc szczególnie zagroŜonych. Znaczna część zrealizowanych interwencji
przeprowadzona została wobec osób mieszkających na pobliskich osiedlach usytuowanych
przy ul. Ceramicznej. Oznacza to, Ŝe zarządcy osiedli nie sprostali potrzebom mieszkańców
w zakresie zagwarantowania potrzeb parkingowych, lub teŜ warunki nabycia miejsc
postojowych przekraczają moŜliwości mieszkańców tychŜe osiedli.
Odpowiadając na Pana pytanie, cyt. „Czy prowadzone były regularne i częste
kontrole?”, jednoznacznie stwierdzam, Ŝe w ubiegłym roku (miesiące listopad i grudzień)
kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, na ul.
Ceramicznej przeprowadzane były dwukrotnie w kaŜdym tygodniu. MoŜliwości VI Oddziału
Terenowego StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy nie pozwalają na objęcie codziennymi
kontrolami wszystkich miejsc występowania naruszeń przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym na terenie Białołęki, Pragi Północ oraz Targówka.
Stwierdzenie mieszkańców ul. Ceramicznej, Ŝe ze strony StraŜy Miejskiej m.st.
Warszawy brak jest jakichkolwiek działań jest krzywdzące i nie odzwierciedla stanu
faktycznego. Zwracam równieŜ uwagę, Ŝe StraŜ Miejska m.st. Warszawy nie zajmuje się
wyłącznie „czuwaniem nad prawidłowym parkowaniem i przeciwdziałaniem przypadkom

tamowania ruchu kołowego i pieszego”. Do zadań StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy naleŜy
równieŜ:
 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk Ŝywiołowych oraz
innych miejscowych zagroŜeń,
 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagroŜonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych słuŜb, a takŜe
ustalenie, w miarę moŜliwości, świadków zdarzenia,
 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej,
 współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeŜeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu i
zdrowiu innych osób,
 informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, a takŜe inicjowanie i
uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięŜnych dla
potrzeb gminy,
 inne zadania przekazane do realizacji przez Radę m.st. Warszawy.
Realizacja powyŜszych zadań jest nie mniej waŜna od „czuwania nad prawidłowym
parkowaniem i przestrzeganiem przypadków tamowania ruchu kołowego i pieszego”.
Usatysfakcjonowanie mieszkańców ul. Ceramicznej w zakresie ich Ŝądań wymagałoby
zadysponowania do tego przedsięwzięcia kilku funkcjonariuszy VI Oddziału Terenowego
StraŜy Miejskiej m.st. Warszawy, co na chwilę obecną nie jest moŜliwe. Nie mniej jednak,
kontrole ul. Ceramicznej nadal będą przeprowadzane w zaleŜności od posiadanych sił i
środków.
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