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Wiceprzewodnicząca 

Rady Dzielnicy Praga -  Południe 
m.st. Warszawy

w odpowiedzi na interpelację nr 351 z dnia 12.06.2019 r., przekazaną pismem

dokonano analizy zgłoszeń wpływających do Straży Miejskiej i na numer alarmowy 

Policji.

Ustalono, że w okresie od 1 czerwca do 15 lipca 2019r. pod powyższym 

adresem nie odnotowano zgłoszeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku 

publicznego lub funkcjonowaniem ww. lokalu. Jednakże można przyjąć, że jego 

usytuowanie wewnątrz podwórka może być uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Powyższa informacja została przekazana do Rewiru Dzielnicowych w 

Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Dzielnicowy 

zobowiązał się do objęcia nadzorem ww. miejsca i przeprowadził rozmowę z 

właścicielem lokalu na temat generowania zakłóceń spokoju, porządku publicznego 

oraz spoczynku nocnego oraz związanych z nimi konsekwencji prawno-karnych.

Należy zauważyć że funkcjonowanie lokalu w opisany przez Panią sposób 

może naruszać zarówno przepisy porządkowe uregulowane w Ustawie z dnia 20 

maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jak też zasady korzystania z nieruchomości opisane 

w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

nr UD-VI-WOD-RD.0003.389.2019 dotyczącą kawiarni mieszczącej się
w Warszawie przy ulicy informuję, że w powyższej sprawie
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W art. 144. K.C. określono sposób zachowania właściciela nieruchomości, który 

powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które 

ponad przeciętną miarę zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

Podejmowane przez mieszkańców kroki w postaci informowania organów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny są obecnie 

najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie występujących uciążliwości. Osoba 

poszkodowana, która jest świadkiem zdarzenia ma prawo złożyć zawiadomienie o 

popełnionym wykroczeniu. Niezbędnym jest udokumentowanie zeznań w „Protokole 

przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia”. Po zakończeniu czynności 

wyjaśniających w stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia może 

zostać skierowany wniosek o jej ukaranie do Sądu Rejonowego.

Aktywność mieszkańców związana z informowaniem o zakłóceniach spokoju pozwoli 

na egzekwowanie od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

obowiązujących norm prawnych.


