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BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 21 
sekretariat.udtargowek@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl 

Warszawa, 13 lipca 2020 r. 
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Pani 

Katarzyna Górska-Manczenko 

Radna 

Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy 

Dotyczy: interpelacji nr 215 w sprawie przygotowania analiz ruchu na ul. Łodygowej 

Szanowna Pani Radna, 

W załączeniu przesyłam pismo Zarządu Dróg Miejskich znak ZDM-DKS.00581.417.2020.BKA(2.BKA) 

z dnia 24.06.2020 roku będące odpowiedzią na interpelację nr 215 z dnia 15.05.2020 roku. 

Sprawę prowadzi: Paweł Szymański, paszymanski@targowek.waw.pl, telefon: 22-443-86-38, adres 

do korespondencji: ul. L. Kondratowicza 20, pokój 314, 00-983 Warszawa. 
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Sz. P. Dariusz.,.,Ejsmont 
Naczelnik W~działu 
Ruchu Drbgowego 
Komenda Stołeczna Policji 
ul. Waliców 15 
00-865 Warszawa 
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Odpowiadając na interpelację radnej Katarzyny Górskiej-Manczenko z 15 maja 

br. (przekazaną pismem o numerze UD-X0WOR.0003.82.2020.BKA z dnia 22 maja 

br. - data wpływu do ZDM 26 maja br.) w sprawie przygotowania analiz ruchu 

na ul. Łodygowej i zamontowania fotoradaru, Zarząd Dróg Miejskich przekazuje 

następujące informacje. 

Jednostką właściwą w zakresie montażu i utrzymania fotoradarów na ulicach 

m.st. Warszawy jest Inspekcja Transportu Drogowego. Montaż fotoradaru wymaga 

przeprowadzenia ustaleń z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 

Drogowym. W przypadku podjęcia decyzji o konieczności rozbudowy systemu 

fotoradarów na terenie m.st. Warszawy, każda z lokalizacji będzie poprzedzona 

szczegółową analizą warunków terenowych (w tym możliwości zasilania), rozmowami 

z CANARD dotyczącymi możliwości przejęcia nowych urządzeń w celu egzekucji 

wykroczeń. Lokalizację fotoradaru zatwierdza Biuro Polityki Mobilności i Transportu. 

Po wyborze w obecnie prowadzonej procedurze przetargowej firmy dokonującej 
pomiary ruchu, przeprowadzimy analizy ruchu drogowego na ul. Łodygowej. 

Urzą-' m. st. Warszawy 
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W przypadku wyniku analizy wskazującego na konieczność zamontowania fotoradaru, 

podejmiemy rozmowy z CANARD. 

W związku ze wskazanymi w interpelacji zachowaniami kierowców 

przekraczających dopuszczalną prędkość, przekazujemy interpelację do Policji 

z prośbą o objęcie tej ulicy wzmożonymi kontrolami. Prosimy o udzielenie odpowiedzi 

bezpośrednio Burmistrzowi Dzielnicy Targówek i przekazanie jej kopii do naszej 

wiadomości powołując się na numer pisma podany w nagłówku. 
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Do wiadomości: 
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