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znak: Wary ńskiego-Marszałkowska/03/2014 
 
Dotyczy:  wprowadzenia uprzywilejowania komunikacji autobusowej na ciągu ulic: Waryńskiego – 
Marszałkowskiej na odc.: ul. Puławska – Al. Jerozolimskie w kierunku północnym. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 W ślad za dotychczasowymi wnioskami w sprawie wyznaczenia pasa autobusowego na ciągu 

ulic: Waryńskiego – Marszałkowska, proszę o informację czy w ogóle zostanie wyznaczony ten pas 

autobusowy na rondzie Jazdy Polskiej jak proponowałem (wykorzystanie obszaru oznaczonego linią 

P-21 po wschodniej stronie ronda)? 

 Ostatnio zobaczyłem, że przebudowa ronda spowoduje likwidację „niewykorzystywanego 

pasa”, a tym samym idea wyznaczenia pasa autobusowego na ul. Waryńskiego zostaje poważnie 

powstrzymana przez działania Pani urzędników. W sytuacji gdy są analizowane (i wydawane 

pieniądze) możliwości wyznaczenia pasa autobusowego na ul. Waryńskiego przez jednych 

urzędników, inni urzędnicy przebudowują newralgiczne z punktu widzenia tego pasa autobusowego 

skrzyżowanie. 

 Dlaczego do tego dopuszczono? Czy nie uważa Pani, że definitywna zabudowa pasa 

oznakowanego linią P-21 jest chybiona w kontekście wprowadzenia uprzywilejowania komunikacji 

publicznej na ciągu Waryńskiego – Marszałkowska? Na zdjęciu wyraźnie widać, że pas autobusowy 

na ul. Waryńskiego, jeśli będzie wprowadzony, będzie musiał się skończyć na wysokości DS Riwiera 

(jeśli nie wcześniej) i autobusy przez rondo Jazdy Polskiej będą musiały przejeżdżać pasem ogólnym, 

a tym samym efektywność pasa autobusowego zostanie niemal zniwelowana do „0” na tym odcinku. 



 

 

Czy żadna z instytucji, która zaangażowana była w udzielanie odpowiedzi na wniosek dotyczący 

wyznaczenia pasa autobusowego (odc. Waryńskiego – Marszałkowska) nie dysponowała planami 

przebudowy ronda Jazdy Polskiej? Jeśli tak, to dlaczego? 

 

 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 


