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INTERPELACJA 

Szanowna Pani Prezydent, 

W dniu 12 sierpnia 2022 r., kilka godzin przed meczem między Widzewem Łódź  

a Legią Warszawa, na trawniku wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych przy ulicy 

Tunelowej w Łodzi (na wysokości stadionu Widzewa),  postawiono znak D-18a „parking – 

miejsce zastrzeżone”, z oznaczeniem, iż znak dotyczy 7 miejsc parkingowych. Pod znakiem 

umieszczono tabliczkę z napisem „Wyłącznie dla GOŚCI VIP oraz służb miejskich” (do 

interpelacji załączam zdjęcia znaku zrobione w dniu meczu).  

Większośd miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Tunelowej, w chwili stawiania 

wskazanego powyżej znaku D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” było zajętych przez 

pojazdy mieszkaoców Łodzi, w tym mieszkaoców pobliskich bloków.  

Zastrzeżone miejsca parkingowe wyznaczone postawionym w dniu meczu znakiem  

D-18a nie zostały w żaden sposób oznaczone. Nie zastosowano w tym przypadku znaków 

poziomych P-20 „koperta”, nie wyznaczono początku i kooca obowiązywania znaku D-18a 

znakiem T-3a „koniec”, nie wskazano czy znak dotyczy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 

Tunelowej czy też trawnika znajdującego się za postawionym znakiem. Na ulicy Tunelowej, 

na odcinku kilkunastu metrów, oddzielono natomiast pas jezdni od miejsc parkingowych 

tablicami kierującymi U-21.  

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, ustawienie znaku drogowego D-18a na parkingu 

lub części jezdni bez znaku drogowego poziomego nie wskazuje dokładnie, w którym miejscu 

przy znaku należy pozostawid pojazd. Z tego powodu, organ zarządzający ruchem na drodze, 

powinien zastosowad taki sposób oznakowania, aby kierujący pojazdem nie miał żadnych 

wątpliwości w którym miejscu postój pojazdu jest wyznaczony. 



Należy więc przyjąd, iż wskazany powyżej znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” 

dotyczył 7 (siedmiu) nieokreślonych dokładnie miejsc parkingowych z kilkudziesięciu 

znajdujących się wzdłuż ulicy Tunelowej lub też 7 (siedmiu) nieokreślonych dokładnie miejsc 

parkingowych, które zgodnie z intencją organu stawiającego powyższy znak mogły 

znajdowad się na trawniku za znakiem. 

 

Z informacji uzyskanych z mediów oraz od mieszkaoców Łodzi przebywających w dniu 

12 sierpnia w okolicach ul. Tunelowej wynika, iż pracownicy łódzkiej Straży Miejskiej w czasie 

po umieszczeniu na trawniku wskazanego powyżej znaku D-18a „parking – miejsce 

zastrzeżone” wzywali właścicieli pojazdów, pod groźbą zastosowania sankcji w postępowaniu 

mandatowym, do usunięcia ich pojazdów zaparkowanych przed umieszczeniem na trawniku 

wskazanego powyżej znaku D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z miejsc parkingowych 

znajdujących się wzdłuż ulicy Tunelowej. Pojazd mieszkaoca, którego nie udało się 

pracownikom łódzkiej Straży Miejskiej zidentyfikowad, został z miejsca parkingowego 

odholowany. 

Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności, jak również art. 10 ust. 6 ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), 

zgodnie z którym „Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych  

w miastach na prawach powiatu (…)”, zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą  

o pilne informacje w poniższym zakresie: 

 
1. Która z podległych Pani Prezydent instytucji podjęła decyzję o umieszczeniu w dniu 12 

sierpnia 2022 r., kilka godzin przed meczem między Widzewem Łódź  

a Legią Warszawa, na trawniku wzdłuż miejsc parkingowych usytuowanych przy ulicy 

Tunelowej w Łodzi (na wysokości stadionu Widzewa),  znaku D-18a „parking – miejsce 

zastrzeżone”, z oznaczeniem, iż znak dotyczy 7 miejsc parkingowych? 

2. Co oznacza zwrot „Wyłącznie dla GOŚCI VIP” umieszczony na tabliczce pod znakiem? 

(zgodnie z § 2 ust. 4. rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych: „Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi 

integralną częśd znaku”). Proszę o doprecyzowanie czyich i których „gości” oznaczono 

symbolem „VIP”?  



3. Czy w związku z brakiem należytego doprecyzowania przez instytucję, która postawiła na 

trawniku wskazany powyżej znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, zwrotu 

„Wyłącznie dla GOŚCI VIP”, mieszkaocy pobliskich bloków mogli uznad, iż postawiony znak 

wyznacza miejsca parkingowe dla ich własnych „GOŚCI VIP”?  Wskazad należy, iż miejsca 

parkingowe wzdłuż ulicy Tunelowej nie należą do parkingu przy wejściach na Trybunę A 

stadionu Widzewa Łódź, a są ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi. 

4. Na jakiej podstawie (proszę o wskazanie konkretnego przepisu), pracownicy łódzkiej 

Straży Miejskiej w czasie po umieszczeniu na trawniku wskazanego powyżej znaku D-18a 

„parking – miejsce zastrzeżone” wzywali właścicieli pojazdów, pod groźbą zastosowania 

sankcji w postępowaniu mandatowym, do usunięcia ich pojazdów zaparkowanych przed 

umieszczeniem na trawniku wskazanego powyżej znaku D-18a „parking – miejsce 

zastrzeżone” z miejsc parkingowych znajdujących się wzdłuż ulicy Tunelowej?  

Zgodnie z 129b ust. 2 pkt 2) lit.a) ustawy Prawo o ruchu drogowym „Strażnicy gminni 

(miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika 

ruchu naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów”. Jeszcze raz 

podkreślid należy, iż mieszkaocy parkujący swoje pojazdy na miejscach parkingowych 

usytuowanych przy ulicy Tunelowej w Łodzi (na wysokości stadionu Widzewa) przed 

umieszczeniem wskazanego powyżej znaku D-18a nie naruszali przepisów o zatrzymaniu 

lub postoju pojazdów! Nie naruszyliby ich prawdopodobnie również po postawieniu 

przedmiotowego znaku, gdyż z uwagi na nieprecyzyjne oznaczenia miejsc parkingowych, 

których znak dotyczył, nie można byłoby ustalid, który pojazd naruszył przepisy o 

zatrzymaniu lub postoju pojazdów. 

5. Mając na uwadze okoliczności wskazane w pytaniu nr 4, na jakiej podstawie (proszę o 

wskazanie konkretnego przepisu), pracownicy łódzkiej Straży Miejskiej w czasie po 

umieszczeniu na trawniku wskazanego powyżej znaku D-18a „parking – miejsce 

zastrzeżone” odholowali z jednego z miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Tunelowej pojazd 

mieszkaoca Łodzi? Zgodnie z 130a ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo o ruchu drogowym „Pojazd 

jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, 

gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeostwu”. 

Odholowany pojazd mieszkaoca Łodzi zaparkowany przed postawieniem znaku D-18a nie 

był pozostawiony w miejscy zabronionym! 



6. Która z podległych Pani Prezydent instytucji i w jakim celu w dniu 12 sierpnia na ulicy 

Tunelowej, na odcinku kilkunastu metrów, oddzieliła pas jezdni od miejsc parkingowych 

tablicami kierującymi U-21 (zdjęcie tablic w załączeniu)? Zgodnie rozporządzeniem z dnia 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach, „Tablice kierujące przeznaczone są do oznaczania krawędzi: 

 zawężonego pasa ruchu, 

 zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego  

w przypadku zawężenia pasa bezpieczeostwa, 

 pasa ruchu z załamaniami w planie 

Tablice kierujące ze skośnymi paskami mają byd ustawione tak, by paski opadały  

w kierunku używanej części drogi.” 

Proszę o wskazanie, która z tych przesłanek miała miejsce na ulicy Tunelowej w dniu 12 

sierpnia? Jeśli któraś rzeczywiście miała miejsce, dlaczego tablice kierujące U-21 zostały 

ustawione w sposób niezgodny z przepisami? 

 

Mając na uwadze, iż wskazane wydarzenia miały miejsce kilkanaście dni temu, pilna 

odpowiedź na powyższe pytania nie powinna w mojej ocenie stanowid dla Pani problemu. 

Wyjaśnienie powyższych kwestii pozwoli wyciszyd negatywne emocje i oburzenie właścicieli 

pojazdów, którzy stali się adresatami czynności podejmowanych w stosunku do nich przez  

pracowników łódzkiej Straży Miejskiej w dniu 12 sierpnia br. na podstawie znaku D-18a 

„parking – miejsce zastrzeżone”, umieszczonego tego dnia na trawniku wzdłuż miejsc 

parkingowych usytuowanych przy ulicy Tunelowej w Łodzi (na wysokości stadionu Widzewa) 

. 

  
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Tomasz Bocheoski, Wojewoda Łódzki. 

2. Pan Tomasz Olczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. 


