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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych
i 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 2017 r. poz. 2234 oraz z 2018 r. poz. 2340) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z organizacją Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych dotyczącej Bliskiego Wschodu
i wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa w dniach 13-14 lutego 2019 r. na terenie
m. st. Warszawy, w okresie od godziny 0.00 dnia 13 lutego 2019 r. do godziny 24.00 dnia 14 lutego 2019 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 2018 r. poz. 169, z późn. zm. 1)), oraz ruchu pojazdów
nienormatywnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)), na:
1) obszarach ograniczonych odcinkami dróg:
a) ul. Raszyńska, ul. Towarowa, ul. Okopowa na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki, ul. Stawki,
ul. Konwiktorska, ul. Romana Sanguszki, ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Romana Sanguszki do
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, ul. Wioślarska, ul. Solec, ul. Czerniakowska na odcinku od ul. Solec do ul. Jurija Gagarina, ul. Jurija Gagarina, ul. Spacerowa, ul. Goworka,
ul. Puławska na odcinku od ul. Goworka do ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Ludwika Waryńskiego na odcinku od ul. Puławskiej do Al. Armii Ludowej, Al. Armii Ludowej na odcinku od ul. Ludwika Waryńskiego do ul. Wawelskiej, ul. Wawelska na odcinku od Al. Armii Ludowej do ul. Raszyńskiej,
b) ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. Zwycięzców do Mostu Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Wybrzeże
Szczecińskie na odcinku od ul. Mostu Ks. Józefa Poniatowskiego do ul. Zamoście, ul. Zamoście na całej
długości, ul. Sokola na odcinku od ul. Zamoście do ul. Jana Zamoyskiego, ul. Jana Zamoyskiego na odcinku od ul. Sokola do ul. Targowej, ul. Targowa na odcinku od ul. Jana Zamoyskiego do al. Zielenieckiej,
al. Zieleniecka na odcinku od ul. Targowej do Ronda Jerzego Waszyngtona, Rondo Jerzego Waszyngtona,
ul. Francuska na odcinku od Ronda Jerzego Waszyngtona do ul. Zwycięzców, ul. Zwycięzców na odcinku
od ul. Francuskiej do ul. Wał Miedzeszyński;
2) mostach: Most Świętokrzyski, Most Ks. Józefa Poniatowskiego;
3) odcinkach dróg:
a) ul. Żwirki i Wigury - na całej długości,
b) ul. Komitetu Obrony Robotników - na całej długości;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1481 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 53.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60.
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4) drogach kolejowych:
a) most średnicowy,
b) linie kolejowe na długości 1 kilometra od mostu średnicowego w każdym kierunku,
c) linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury (zlokalizowana w pobliżu ul. 1 Sierpnia);
5) rzece Wiśle na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do Mostu Gdańskiego.
2. Zakaz, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, nie dotyczy transportu paliwa lotniczego do Lotniska Chopina
w Warszawie realizowanego w porze nocnej, zabezpieczonego przez Straż Ochrony Kolei.
§ 2. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911
i 2077).
§ 3. 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty
przez 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 z dniem 11 lutego 2019 r.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera

