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ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zakazu poruszania się na określonym obszarze w m. st. Warszawa
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o województwie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w m. st. Warszawa zakaz ruchu kołowego i pieszego, od dnia 31 stycznia 2018 r.
od godz. 13.00 do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 24.00, na obszarze dróg:
1) Ludwika Krzywickiego od skrzyżowania z ulicą Filtrową (bez skrzyżowania) do skrzyżowania
z ul. Wawelską (bez skrzyżowania);
2) Mariana Langiewicza od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (wraz ze skrzyżowaniem)
do ul. Prezydenckiej (bez skrzyżowania);
3) Błogosławionego Ładysława z Gielniowa od skrzyżowania z ul. Ludwika Krzywickiego (ze
skrzyżowaniem) do ul. Antoniego Solariego (bez skrzyżowania).
§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy służb porządkowych i ratowniczych, mieszkańców oraz osób
odwiedzających nieruchomości położone przy drogach wymienionych w § 1.
§ 3. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w § 1, podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094,
z późn. zm. 1)).
§ 4.1. Rozporządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym
terenie 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.
3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wojewoda Mazowiecki:
Zdzisław Sipiera

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1485, 1634 i 1707, z 2017 r. poz. 966, 1941
i 2361, oraz z 2018 r. poz. 79.

