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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
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 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
znak: Wary ńskiego-Marszałkowska/01/2014 
 
Dotyczy:  wprowadzenia uprzywilejowania komunikacji autobusowej na ciągu ulic: Waryńskiego – 
Marszałkowskiej na odc.: ul. Puławska – Al. Jerozolimskie w kierunku północnym. 
 

 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

 Z uwagi na ciągły wzrost natężenia ruchu w centrum miasta – ostatnio w godzinach szczytu 

rondo Jazdy Polskiej jest praktycznie nieprzejezdne, co skutkuje zakorkowaniem m.in. ul. 

Waryńskiego (odc.: Boya–Żeleńskiego – Al. Armii Ludowej), ul. Marszałkowska korkuje sięz kolei 

przed skrzyżowaniem z Al. Jerozolimskimi (często już od ul. Wilczej). W korkach ulicznych tkwi 

także komunikacja autobusowa kursująca ciągiem ulic: Waryńskiego – Marszałkowska. Pasażerowie 

tej komunikacji tracą łącznie bardzo dużo czasu (być może powyżej 300 pasażerogodzin dziennie). W 

związku z powyższym zgłaszam pilną potrzebę wytyczenia pasa autobusowego na ciągu ulic: 

Waryńskiego – Marszałkowska (odc. ul. Puławska – Al. Jerozolimskie) w kierunku północnym, w 

następujący sposób: 

1. odcinek: Puławska – Al. Armii Ludowej: 

Dla autobusów należy przeznaczyć prawy pas jezdni ul. Waryńskiego. Prawy pas ul. Waryńskiego 

przed skrzyżowaniem z ul. Boya-Żeleńskiego należy przeznaczyć wyłącznie dla pojazdów 

skręcających w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów komunikacji 

zbiorowej. 

 



2. rondo Jazdy Polskiej 

Należy na istniejącym pasie przeznaczonym tylko do skrętu w prawo w Al. Armii Ludowej 

dopuścić kursowanie komunikacji zbiorowej na wprost. Przez rondo autobusy przejeżdżałyby 

pasem, który obecnie jest oznakowany znakiem P-21, samo rondo mogą opuścić poprzez fragment 

jezdni oznaczony także znakiem P-21, aby dojechać do przystanku autobusowego. 

 

3. odcinek: Al. Armii Ludowej – pl. Konstytucji 

Dla autobusów należy przeznaczyć prawy pas jezdni ul. Waryńskiego. Prawy pas ul. Waryńskiego 

przed skrzyżowaniem z ul. Nowowiejską należy przeznaczyć wyłącznie dla pojazdów 

skręcających w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów komunikacji 

zbiorowej. 

 

4. odcinek: pl. Konstytucji – Al. Jerozolimskie 

Dla autobusów należy przeznaczyć prawy pas jezdni ul. Marszałkowskiej. Prawy pas ul. 

Marszałkowskiej przed skrzyżowaniem z ulicami: Hożą i Żurawią należy przeznaczyć wyłącznie 

dla pojazdów skręcających w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów 

komunikacji zbiorowej. Dodatkowo na skrzyżowaniu z ul. Żurawią należy istniejącą sygnalizację 

wyposażyć w śluzę dla autobusów, aby pojazdy komunikacji zbiorowej mogły swobodnie 

pierwsze przejechać skrzyżowanie i zając odpowiedni pas ruchu przed skrzyżowaniem z Al. 

Jerozolimskimi w celu kontynuacji jazdy zgodnej z trasą linii autobusowej, na której kursują. 

 

 Zgodnie z art. 391 KPA odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

 

  

 

                   Wojciech Tumasz 
 
Do wiadomości: 
Zarząd Transportu Miejskiego 
Zarząd Dróg Miejskich 
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy 
SISKOM 


