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Przedmiot sprawy,
lokalizacja, której dotyczy
Zgłoszono awarię kamery nr
27 miejskiego systemu
monitoringu na Rondzie
Fieldorfa przy wjeździe na
teren Akademii Obrony
Narodowej.
Zgłoszono wniosek o zmianę
organizacji ruchu na ul.
Kadrowej na
jednokierunkowy w związku z
zagrożeniem w ruchu
drogowym, w tym jazdę po
chodnikach.
Zgłoszono zagrożenie w
ruchu drogowym niebezpieczny i
niedostatecznie oznakowany
zakręt na ul. Płatnerskiej/
Gembarzewskiego (wypadki).

Zgłoszono problem pojazdów
ciężarowych zatrzymujących
się przy jednostce wojskowej
i blokujących ruch.

Instytucje współpracujące

Sposób realizacji

Status sprawy

Uwagi

• BBiZK

Wykonano pilnie niezbędne prace w
celu przywrócenia poprawnego
funkcjonowania kamery.

Zakończona

od 11.06.2013 r. kamera sprawna.

• Wydział Infrastruktury
UD Rembertów m.st.
Warszawy
• KRP VII

Wydane pozwolenie na budowę.

W realizacji

Otwarcie ofert przetargowych na
rozbudowę (poszerzenie ul.
Kadrowej).

W realizacji

W okresie 14.05. – 30.09.2013 r. na ul.
Gembarzewskiego nie odnotowano
wypadków i kolizji, a na ul. Płatnerskiej
odnotowano 1 kolizję.

• Wydział Infrastruktury
UD Rembertów m.st.
Warszawy
• WRD KSP

Objęto nadzorem służb
prewencyjnych Policji. Informacje
przekazywane na bieżąco podczas
odpraw służbowych.
Oznakowanie zgodne z
zatwierdzonym projektem ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Częstsze kontrole Policji i
reagowanie na wykroczenia
kierowców.
Informacje przekazywane na bieżąco
podczas odpraw służbowych.
Miejsce objęte nadzorem
prewencyjnym.

• Delegatura BBiZK

Uzyskano informację od dowódcy
JW 4226 w Warszawie, iż pojazdy
wojskowe wjeżdżające na teren
jednostki, w celu uzyskania

Zgłoszono wniosek o
przedłużenie przejścia
podziemnego na ul Cyrulików
przy stacji PKP oraz o
udrożnienie przejazdu
kolejowego.

• Wydział Infrastruktury
UD Rembertów m.st.
Warszawy
• ZDM
• PKP
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Zgłoszono obecność
porzuconych pojazdów
(wraków) na al. gen. A.
Chruściela 37/39 –
Wspólnota Mieszkaniowa
„Przy Ratuszu”.

• VII OT SM
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Zgłoszono problem
parkowania na al. gen. A.
Chruściela (samochody
pozostawione przez osoby
dojeżdżające do centrum
koleją).
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Zgłoszono problem
nadmiernej prędkości
pojazdów – zagrożenie w

5

przepustki obsługiwane będą już na
terenie jednostki, co pozwoli na
wyeliminowanie problemu
związanego z nieprawidłowym
postojem.
Opracowana jest koncepcja
przedłużenia tunelu - przejścia dla
pieszych.

W realizacji

W budżecie przeznaczone są środki
na realizację inwestycji na lata 20132014 (inwestycję realizuje ZMID).
ZDM:
W roku 2012 (IV kw.) zrealizowano 2
przejścia z azylami przez ul. Cyrulików
poprawiające bezpieczeństwo
pieszych. Przejście podziemne należy
do PKP – nie leży w kompetencjach
Zarządu Dróg Miejskich.

Podjęto czynności wyjaśniające w
wyniku, których stwierdzono, że
wraki pojazdów zostały usunięte.

Zakończona

Udzielono pisemnej odpowiedzi osobie
zgłaszającej.

• VII OT SM

Częstsze kontrole i reagowanie na
wykroczenia kierowców.
Istnieje możliwość parkowania na
parkingu zlokalizowanym u zbiegu
ulic Paderewskiego i Katiuszy.

Zakończona

• WRD KSP
• KP Rembertów

Informacje przekazywane na bieżąco
podczas odpraw służbowych, a także
do Wydziału Ruchu Drogowego

W realizacji

W bazie danych Systemu
Wspomagania Dowodzenia Straży
Miejskiej m. st. Warszawy odnotowano
16 interwencji dotyczących
nieprawidłowego parkowania. Z uwagi
na liczbę interwencji powyższy
problem uznano za rozwiązany.
Niemniej wskazane miejsce pozostaje
nadal pod nadzorem rejonowego w
ramach codziennych służb.
W okresie 14.05. – 30.09.2013 r. we
wskazanym miejscu odnotowano 1
wypadek i 5 kolizji.

Skrzyżowanie
Chełmżyńska/Strażacka będzie
przebudowywane – inwestycja
miejska.

ruchu drogowym na
przejściach dla pieszych w Al.
gen. A. Chruściela.

Komendy Stołecznej Policji.
Miejsce objęte nadzorem
prewencyjnym.
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Zgłoszono brak punktów z
torbami na psie odchody.

• Wydział Ochrony
Środowiska UD
Rembertów m.st.
Warszawy

Na terenie WOM 5 szt. stojaków na
zestawy do sprzątania po psach, na
bieżąco uzupełniane.

Zakończona

Zestawy w bieżącej dystrybucji, do
odbioru przez rady osiedli, zarządców
nieruchomości, wspólnot
mieszkaniowych i szkoły.
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Zgłoszono zagrożenie
związane z wyścigami
samochodowymi i
motocyklowymi przy
cmentarzu na Nowym
Rembertowie.

• WRD KSP
• KP Rembertów

Częstsze kontrole i reagowanie na
wykroczenia kierowców.
Informacje przekazywane na bieżąco
podczas odpraw służbowych, a także
do Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji. Miejsce
objęte nadzorem prewencyjnym.

W realizacji

W okresie 14.05. – 30.09.2013 r. we
wskazanym miejscu nie odnotowano
wypadków i kolizji.
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Zgłoszono potrzebę
wykonania przejścia dla
pieszych na ul. Cyrulików
przy wyjściu z przejścia
podziemnego na wysokości
ul. Republikańskiej.

• ZDM
• Wydział Infrastruktury
UD Rembertów m.st.
Warszawy

Zakończona

Zlecono założenie tabliczki „wyjście
ewakuacyjne”.
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Zgłoszono problem włamań i
kradzieży na os. Polanka,
Pocisk i Stary Rembertów.

• KRP VII
• KP Rembertów

W realizacji

W okresie 14.05. – 30.09.2013 r. we
wskazanych miejscach odnotowano 1
włamanie do garażu, 2 włamania do
mieszkań oraz do piwnicy.

.
Nie wyznacza się przejścia na
wyjściu awaryjnym.
Uzupełnienie wskazanej lokalizacji o
tabliczkę „wyjście ewakuacyjne”

Analiza zdarzeń, prośba do
mieszkańców o zgłaszanie zdarzeń
„na gorąco”, dyslokacja patroli w
miejsca zagrożone włamaniami.
Informacje przekazywane na bieżąco
podczas odpraw służbowych pionu
prewencji i kryminalnego. Miejsce
objęte nadzorem prewencyjnym.
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Zgłoszono zanieczyszczenie
terenu odchodami psów.

• VII OT SM Referat ds.
Komunalnych II

Częstsze kontrole i zdecydowane
reagowanie na wykroczenia
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Wniosek o rozszerzenie
działań monitoringu
miejskiego, naprawę nie
działających kamer.

• BBiZK

Wszelkie awarie kamer znajdujących
się na terenie Dzielnicy Rembertów
usuwane są niezwłocznie po
zgłoszeniu do Zakładu Obsługi
Systemu Monitoringu. Delegatura
BBiZK w Dzielnicy Rembertów
sprawdza poprawność
funkcjonowania systemu poprzez
okresową wymianę informacji z
kierownikiem Centrum Oglądowego
znajdującego się w Komisariacie
Policji Warszawa Wawer.

W realizacji

Zwiększono zaangażowanie
strażników w zakresie reakcji na
przedmiotowy problem. W tym celu
zadaniowano dodatkowe patrole.
Od maja do 18 października 2013 r.
strażnicy na terenie Rembertowa
podjęli 4 interwencje dotyczące
niesprzątania psich odchodów, 6
interwencji dotyczących niestosowania
należytych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia oraz 5
interwencji dotyczących ujawnionych,
nieprawidłowo zabezpieczonych
nieruchomości przed samowolnym
wyjściem zwierzęcia. Dodatkowo
strażnicy roznosili darmowe zestawy
do sprzątania po psach, zachęcając
spacerowiczów z psami do sprzątania.
Powyższe działania mają charakter
stały.
Aktualnie nie ma możliwości
technicznych włączenia nowych kamer
w dzielnicy Rembertów do miejskiego
systemu monitoringu. System
monitoringu miejskiego wykorzystuje
radio do transmisji sygnału z kamer w
tej dzielnicy. Aktualnie sektor stacji
bazowej skierowany na dzielnicę
Rembertów jest całkowicie zajęty i nie
ma możliwości jego rozbudowy. Nowe
kamery będzie można podłączać
dopiero, gdy Biuro Informatyki Urzędu
Miasta wybuduje połączenie
światłowodowe z Urzędem Dzielnicy.
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Zgłoszono zakłócanie ciszy
nocnej na osiedlach
zamkniętych będących
wspólnotami
mieszkaniowymi.

• KP Rembertów
• VII OT SM, Warszawa
Wawer

Informacje przekazywane są na
bieżąco podczas odpraw służbowych
służb patrolowych; nawiązano
robocze kontakty z zarządami osiedli
zamkniętych; łącznie
przeprowadzono 19 rozmów.
Ponadto dzielnicowi uczestniczą w
spotkaniach grup osiedlowych w
ramach programu „Bezpieczne
Osiedle”.

W realizacji

Ogólne informacje dotyczące sposobu
i możliwości podejmowania interwencji
na osiedlach zamkniętych omawiane
są na spotkaniach z mieszkańcami
grup osiedlowych w ramach programu
„Bezpieczne Osiedle”. Każdorazowo
na tego typu spotkaniach obecny jest
rejonowy Straży Miejskiej.
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Prośba o prowadzenie
spotkań ze społecznością
lokalną m.in. przez
dzielnicowych i rejonowych
SM, celem bieżącego
przekazywania informacji o
zagrożeniach.

• KP Rembertów
• VII OT SM, Warszawa
Wawer

Nawiązano robocze kontakty z
zarządami osiedli zamkniętych
łącznie przeprowadzono 19 rozmów.
Ponadto dzielnicowi uczestniczą w
spotkaniach grup osiedlowych w
ramach programu „Bezpieczne
Osiedle”.

W realizacji

Ogólne
informacje
dotyczące
zagrożeń
omawiane
są
na
spotkaniach z mieszkańcami grup
osiedlowych w ramach programu
„Bezpieczne Osiedle”. Każdorazowo
na tego typu spotkaniach obecny jest
rejonowy Straży Miejskiej.
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Zgłoszono dewastowanie
przejść podziemnych w
rejonie PKP Rembertów.

• KP Rembertów
• VII OT SM, Warszawa
Wawer

Informacje przekazywane są na
bieżąco podczas odpraw służbowych
służb patrolowych oraz
dzielnicowych.

W realizacji

W dzierżawie Urzędu Dzielnicy
Rembertów znajduje się jedno
przejście na wys. ul. Republikańskiej,
które jest na bieżąco monitorowane,
natomiast przejście przy stacji PKP
Rembertów pozostaje w zarządzie
PKP. Urząd Dzielnicy po otrzymaniu
sygnałów np. dewastacja, zalanie itp.
zwraca się do PKP o podjęcie działań
naprawczych.
W bazie danych Systemu
Wspomagania Dowodzenia Straży
Miejskiej m. st. Warszawy nie
odnotowano zgłoszeń. Pomimo, że
teren podlega bezpośredniemu
nadzorowi Służby Ochrony Kolei

powyższe miejsce objęte jest
nadzorem w ramach codziennej służby
patrolowej (obchodowej).
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Zgłoszono spożywanie
alkoholu w lasku brzozowym
przy ul. Czerwonych Beretów.

• KP Rembertów
• VII OT SM, Warszawa
Wawer

Z uwagi na unormowania prawne
(patrz: Uwagi) brak jest możliwości
reakcji na spożywanie alkoholu w
tym miejscu. Wynika to w faktu, że
las nie jest miejscem zabronionym w
rozumieniu cytowanej ustawy.
Niemniej wskazane miejsce
pozostaje pod nadzorem rejonowego
z uwagi na inne zagrożenia
(zaśmiecanie terenu, kontrola
młodzieży pod kątem posiadania
substancji zabronionych).

Zakończona

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży,
podawania i spożywania napojów
alkoholowych:
1) na terenie szkół oraz innych
zakładów i placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczych i
domów studenckich,
2) na terenie zakładów pracy oraz
miejsc zbiorowego żywienia
pracowników,
3) w miejscach i w czasie masowych
zgromadzeń,
4) w środkach i obiektach komunikacji
publicznej,
5) skreślony,
6) w obiektach zajmowanych przez
organy wojskowe i spraw
wewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i
zakwaterowania przejściowego
jednostek wojskowych.
2a. Zabrania się spożywania napojów
alkoholowych na ulicach, placach i w
parkach, z wyjątkiem miejsc
przeznaczonych do ich spożycia na
miejscu, w punktach sprzedaży tych
napojów.

