
 

 

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz 

ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy 

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i poz. 1960) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. 1. W związku ze spotkaniem przywódców państw członkowskich Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego na terenie m.st. Warszawy, w okresie od godziny 0.00 dnia  

7 lipca 2016 r. do godziny 24.00 dnia 9 lipca 2016 r., wprowadza się zakaz przewozu 

towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1367, z 2015 r. poz. 1273 i poz. 1893 oraz  

z 2016 r. poz. 542) oraz ruchu pojazdów nienormatywnych, o których mowa w ustawie z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.
1)

). 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na: 

1) ulicach: 

a) Al. Ujazdowskie,  

b) Belwederska, 

c) Nowy Świat,  

d) Krakowskie Przedmieście,  

e) Grzybowska – od ul. Królewskiej do ul. Towarowej, 

f) Królewska, 

g) Al. Jerozolimskie – na odcinku od ul. Chałubińskiego do Mostu 

Poniatowskiego, 

h) Rondo de Gaulle’a, 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 

700, poz. 991, poz. 1446 i poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768 i poz. 822, z 2015 r. poz. 

211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1038, poz. 1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844,  poz. 1893, 

poz. 2183 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i poz. 352. 
 



i) Most Poniatowskiego, 

j) al. Poniatowskiego, 

k) Grodzka,  

l) Most Śląsko-Dąbrowski, 

m) 17 Stycznia – na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury, 

n) Żwirki i Wigury, 

o) Raszyńska, 

p) Krzyckiego, 

q) al. 3 Maja – na odcinku od ul. Kruczkowskiego do ul. Wioślarskiej/Wybrzeża 

Kościuszkowskiego; 

2) obszarach ograniczonych ulicami: 

a) Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego, 

ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od Mostu Poniatowskiego do ul. 

Zamoście, ul. Zamoście na całej długości, ul. Sokolą na odcinku od ul. 

Zamoście do ul. Zamoyskiego, ul. Zamoyskiego na odcinku od ul. Sokolej do 

ul. Targowej, ul. Targowa na odcinku od ul. Zamoyskiego do al. Zielenieckiej, 

al. Zieleniecką na odcinku od ul. Targowej do Ronda Waszyngtona, Rondo 

Waszyngtona, ul. Francuską na odcinku od Ronda Waszyngtona do 

ul. Zwycięzców, ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Wał 

Miedzeszyński,  

b) Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Boleść do ul. Nowy Zjazd, ul. Nowy 

Zjazd na całej długości, tunel Trasy W-Z, ul. Senatorską na odcinku od ul. 

Miodowej do ul. Podwale, ul. Podwale, ul. Nowomiejską na odcinku od ul. 

Podwale do ul. Mostowej, ul. Mostową, ul. Boleść na całej długości, 

c) Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. 

Karową na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Furmańskiej, 

ul. Furmańską na odcinku od ul. Karowej do ul. Bednarskiej, ul. Bednarską na 

odcinku od ul. Furmańskiej do ul. Krakowskie Przedmieście, 

d) Senatorską na odcinku od ul. Moliera do ul. Wierzbowej, ul. Wierzbową na 

odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Ossolińskich, ul. Focha, ul. Moliera, 

e) Al. Jerozolimskimi na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Emilii Plater, ul. 

Emilii Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej, ul. 



Nowogrodzką na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Chałubińskiego, ul. 

Chałubińskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich, 

f) Wiejską na odcinku od ul. Frascati do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży, 

pasażem Tyrmanda, ul. M. Konopnickiej na odcinku od pasażu Tyrmanda do 

ul. Frascati, ul. Frascati od ul. Konopnickiej do ul. Wiejskiej, 

g) Spacerową na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Goworka, ul. Belwederską 

na odcinku od ul. Gagarina do ul. Parkowej, 

h) Emilii Plater na odcinku od ul. Pańskiej do ul. Złotej, ul. Złotą na odcinku od 

ul. Emilii Plater do al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Złotej 

do ul. Śliskiej, ul. Śliską na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Emilii Plater, 

i) Wronią na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Łuckiej, ul. Łucką na odcinku 

od ul. Wroniej do ul. Żelaznej, ul. Żelazną na odcinku od ul. Łuckiej do ul. 

Grzybowskiej, ul. Grzybowską na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Wroniej, 

j) alejką łącznikową pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Ciepłą, ul. Ciepła na 

odcinku od ul. Grzybowskiej do alejki łącznikowej z al. Jana Pawła II, ul. 

Grzybowską na odcinku od ul. Ciepłej do al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II na 

odcinku od ul. Grzybowskiej do alejki łącznikowej z ul. Ciepłą,  

k) al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Krochmalnej, ul. 

Grzybowską od ul. Granicznej do al. Jana Pawła II, 

l) Królewską na odcinku od ul. Pasaż Niżyńskiego do ul. Mazowieckiej, ul. 

Mazowiecką na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Traugutta, ul. Traugutta na 

odcinku od ul. Mazowieckiej do pasażu Niżyńskiego, pasażem Niżyńskiego na 

odcinku od ul. Traugutta do ul. Królewskiej, 

m) Al. Jerozolimskimi na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Marszałkowskiej, ul. 

Marszałkowską na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej, ul. 

Nowogrodzką na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Pankiewicza, ul. 

Pankiewicza na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich, 

n) Marszałkowską na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich, Al. 

Jerozolimskimi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Kruczej, ul. Kruczą 

na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej, ul. Nowogrodzką na 

odcinku od ul. Kruczej do ul. Marszałkowskiej, 



o) Kruczą na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Hożej, ul. Żurawią na odcinku od ul. 

Kruczej do ul. Brackiej, pl. Trzech Krzyży, ul. Hożą na odcinku od ul. 

Mokotowskiej do ul. Kruczej; 

3) wszystkich ulicach i liniach kolejowych w odległości od ulic i placów, o których 

mowa w pkt 1 i 2, do 200 metrów od krawędzi jezdni; 

4) linii kolejowej nr 448 oraz dalekobieżnej nr 2 na długości 1 kilometra od stacji 

Warszawa Stadion w każdym kierunku; 

5) rzece Wiśle na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego.  

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy: 

1) przewozów towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż 

Pożarną, Policję, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przewozów konwojowanych przez  

te służby;  

2) dojazdów do: 

a) Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przy ul. Kopernika 43, 

b) Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy  

ul. Banacha 1a, 

c) Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej przy ul. Lindleya 4, 

d) Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Karowej 2, 

e) Szpitala Solec Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością przy ul. Solec 93. 

 

§ 2. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, podlegają karze 

grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. 

– Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, poz. 1485, poz. 1634 i poz. 1707). 

 

§ 3. 1 Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w środkach masowego przekazu. 

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 



§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 

 


