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Warszawa, 25 marca 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Wary�skiego-Marszałkowska/01/2014 

Dotyczy: wprowadzenia uprzywilejowania komunikacji autobusowej na ci�gu ulic: Wary�skiego – 
Marszałkowskiej na odc.: ul. Puławska – Al. Jerozolimskie w kierunku północnym.

Szanowna Pani Prezydent ! 

 Z uwagi na ci�gły wzrost nat��enia ruchu w centrum miasta – ostatnio w godzinach szczytu 

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

Wary�skiego (odc.: Boya–�ele�skiego – Al. Armii Ludowej), ul. Marszałkowska korkuje si�z kolei 

przed skrzy�owaniem z Al. Jerozolimskimi (cz�sto ju� od ul. Wilczej). W korkach ulicznych tkwi 

tak�e komunikacja autobusowa kursuj�ca ci�giem ulic: Wary�skiego – Marszałkowska. Pasa�erowie 

tej komunikacji trac� ł�cznie bardzo du�o czasu (by� mo�e powy�ej 300 pasa�erogodzin dziennie). W 

zwi�zku z powy�szym zgłaszam piln� potrzeb� wytyczenia pasa autobusowego na ci�gu ulic: 

Wary�skiego – Marszałkowska (odc. ul. Puławska – Al. Jerozolimskie) w kierunku północnym, w 

nast�puj�cy sposób: 

1. odcinek: Puławska – Al. Armii Ludowej: 

Dla autobusów nale�y przeznaczy� prawy pas jezdni ul. Wary�skiego. Prawy pas ul. Wary�skiego 

przed skrzy�owaniem z ul. Boya-�ele�skiego nale�y przeznaczy� wył�cznie dla pojazdów 

skr�caj�cych w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów komunikacji 

zbiorowej. 



2. rondo Jazdy Polskiej 

Nale�y na istniej�cym pasie przeznaczonym tylko do skr�tu w prawo w Al. Armii Ludowej 

dopu�ci� kursowanie komunikacji zbiorowej na wprost. Przez rondo autobusy przeje�d�ałyby 

pasem, który obecnie jest oznakowany znakiem P-21, samo rondo mog� opu�ci� poprzez fragment 

jezdni oznaczony tak�e znakiem P-21, aby dojecha� do przystanku autobusowego. 

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

Dla autobusów nale�y przeznaczy� prawy pas jezdni ul. Wary�skiego. Prawy pas ul. Wary�skiego 

przed skrzy�owaniem z ul. Nowowiejsk� nale�y przeznaczy� wył�cznie dla pojazdów 

skr�caj�cych w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów komunikacji 

zbiorowej. 

4. odcinek: pl. Konstytucji – Al. Jerozolimskie 

Dla autobusów nale�y przeznaczy� prawy pas jezdni ul. Marszałkowskiej. Prawy pas ul. 

Marszałkowskiej przed skrzy�owaniem z ulicami: Ho�� i �urawi� nale�y przeznaczy� wył�cznie 

dla pojazdów skr�caj�cych w prawo z dopuszczeniem do jazdy na wprost jedynie pojazdów 

komunikacji zbiorowej. Dodatkowo na skrzy�owaniu z ul. �urawi� nale�y istniej�c� sygnalizacj�

wyposa�y� w �luz� dla autobusów, aby pojazdy komunikacji zbiorowej mogły swobodnie 

pierwsze przejecha� skrzy�owanie i zaj�c odpowiedni pas ruchu przed skrzy�owaniem z Al. 

Jerozolimskimi w celu kontynuacji jazdy zgodnej z tras� linii autobusowej, na której kursuj�. 

 Zgodnie z art. 39
1
 KPA odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

  

                 Wojciech Tumasz 

Do wiadomo�ci: 

Zarz�d Transportu Miejskiego 

Zarz�d Dróg Miejskich 

In�ynier Ruchu m.st. Warszawy 

SISKOM 
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Warszawa, 25 maja 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Wary�skiego-Marszałkowska/02/2014 

Dotyczy: wprowadzenia uprzywilejowania komunikacji autobusowej na ci�gu ulic: Wary�skiego – 
Marszałkowskiej na odc.: ul. Puławska – Al. Jerozolimskie w kierunku północnym.

Szanowna Pani Prezydent ! 

 Dzi�kuj� za dotychczasowe odpowiedzi: ZTM: pismo z dnia 04 kwietnia br, znak: ZTM-NR-

051-170-2-14/OWO oraz In�yniera Ruchu i Biura Drogownictwa w tej sprawie. 

 Prosz� o informacj�, czy wskazane w pi�mie ZTM szczegółowe pomiary ruchu, które miały 

by� przeprowadzone w najbli�szym czasie, zostały ju� wykonane i opracowane? 

 Je�li tak, to kiedy były wykonywane i przez jak� firm� / instytucj� oraz jakimi metodami? 

 Je�li nie, to dlaczego i w tym wypadku kiedy b�d� wykonane, przez jak� firm� / instytucj� i z 

u�yciem jakiej metody? 

 Zgodnie z art. 39
1
 KPA odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz 

Do wiadomo�ci: 

Zarz�d Transportu Miejskiego 

Zarz�d Dróg Miejskich 

In�ynier Ruchu m.st. Warszawy 

SISKOM 












