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Komenda Stołeczna Policji 

Wydział Ruchu Drogowego 

ul. Waliców 15  
00-865 Warszawa 

 
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji                 
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji               
dotyczącej m. st. Warszawy w następującym zakresie: 
 

1. Ile było policyjnych kontroli prędkości w 2020 roku na skrzyżowaniach w           
Warszawie: 

a. al. Solidarności / ul. Żelazna, 
b. ul. Marszałkowska / ul. Królewska, 
c. Al. Jerozolimskie / ul. Ryżowa, 
d. ul. Towarowa / ul. Prosta, 
e. Wrocławska / Radiowa.  

2. Ilu kierowców ukarano za przekroczenie prędkości w czasie policyjnych kontroli          
w 2020 roku na następujących skrzyżowaniach w Warszawie?  

a.  Al. Jerozolimskie / ul. Ryżowa, 
b. ul. Towarowa / ul. Prosta, 
c. ul. Wrocławska / ul. Radiowa. 

3. Jaką najwyższą wartość odnotowano w trakcie pomiarów prędkości w 2020          
roku prowadzonych na skrzyżowaniach w Warszawie: 

a.  Al. Jerozolimskie / ul. Ryżowa, 
b.  ul. Towarowa / ul. Prosta, 
c. ul. Wrocławska / ul. Radiowa. 
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4. Na skrzyżowaniach wskazanych w pkt 3 zapytania w latach 2015-2020 doszło w            
sumie 27 wypadków, zginęły 2 osoby a 33 zostały ranne.  

Jakie działania podjęła KSP, żeby zapobiegać kolejnym tragediom, dopóki         
skrzyżowania nie zostaną przebudowane? 

5. Dlaczego w raportach KSP brakuje skrzyżowań najbardziej niebezpiecznych dla         
pieszych i rowerzystów w Warszawie? Jednym z takich skrzyżowań jest ul.           
Żelazna / ul. Sienna (15 poszkodowanych w latach 2015 - 2020)?  

6. Przez ile dni w roku funkcjonariusze dokonywali pomiarów prędkości na          
następujących skrzyżowaniach w Warszawie?  

a. ul. Andersa / ul. Anielewicza, 
b. ul. Żelazna / ul. Sienna, 
c. ul. Wrocławska / ul. Powstańców Śląskich. 

Proszę o przekazanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. na           
adres e-mail wskazany w nagłówku niniejszego pisma. 

 
*** 
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Nazwisko:______________________________________     Nazwisko:_____________________________________ 
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