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Znak: Mehoffera/Strumykowa01/2014 (int 291/1) 

 
Dotyczy: Realizacji tramwaju na Tarchomin. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 

W związku z przedstawionymi informacjami przez ZTM w zakresie wyznaczenia objazdów dla linii 

autobusowych, m.in. przez skrzyżowanie ulic: Mehoffera, Strumykowej i Myśliborskiej, z powodu 

przebudowy skrzyżowania ul. Światowida z ul. Mehoffera, proszę o informację czy na skrzyżowaniu ulic: 

Mehoffera i Strumykowej/Myśliborskiej zostanie zmieniony program sygnalizacji świetlnej, w taki sposób, 

aby jadący od północy kierowcy mogli swobodnie (bez ustępowania pierwszeństwa jadącym od południa) 

skręcić na opisywanym skrzyżowaniu w lewo (relacja północ – wschód)? Jeśli nie, to proszę jak najszybciej 

doprowadzić do zmiany programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu i wprowadzić (głównie dla 

autobusów linii 126) osobną podfazę, w której pojazdy skręcające z ul. Strumykowej w ul. Mehoffera w 

lewo, mogłyby pokonać skrzyżowanie bez konieczności ustępowania pierwszeństwa pojazdom jadącym od 

południa. Idealny moim zdaniem program musiałby składać się z 3 faz: 

a) faza, w której wyświetlałby się sygnał zielony dla jadących z północy (dla jadących z południa 

sygnał czerwony), dla pieszych sygnał zielony po zachodniej stronie skrzyżowania, 

b) faza, w której wyświetlałby się sygnał zielony dla jadących z południa (dla jadących z północy  

sygnał czerwony), dla pieszych sygnał zielony po wschodniej stronie skrzyżowania, 

c) faza, w której wyświetlałby się sygnał zielony dla jadących w relacji wschód – zachód, dla 

pieszych sygnał zielony po północnej i południowej stronie skrzyżowania. 

 



Taki (lub podobny) układ faz gwarantowałby zminimalizowanie zatoru na północnym wlocie 

skrzyżowania ulic: Mehoffera i Strumykowej / Myśliborskiej na skutek zatrzymania się i oczekiwania na 

przejazd autobusu linii 126, która zacznie już od soboty kursować w relacji skrętnej północ – wschód na tym 

skrzyżowaniu. 

Na podstawie art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 
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