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znak: Szamocin/01/2014  
 
Dotyczy:  konieczno ści modernizacji ul. Szamocin i przebicia ul. Wałusz ewskiej do 

ul. Kobiałka (m.in. śladem ul. Kukuczki).  
 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

W imieniu mieszkańców korzystających z ul. Szamocin, proszę o następujące informacje: 

1. Czy w najbliższych planach inwestycyjnych miasta będzie zrealizowana sygnalizacja świetlna na 

skrzyżowaniu ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin? 

2. Czy w najbliższych planach inwestycyjnych miasta znajduje się zadanie przebudowy ul. Szamo-

cin? 

3. Czy w najbliższych planach inwestycyjnych miasta znajduje się budowa chodnika wzdłuż ul. 

Szamocin? 

 

Ad. 1 

Stale zwiększający się ruch na ul. Płochocińskiej praktycznie uniemożliwia w godzinach szczytu wyjazd 

z ul. Szamocin na ul. Płochocińską. W szczególnie trudnej sytuacji są kierowcy skręcający w lewo (rela-

cja zachód – północ), którzy muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 

Również piesi przechodzący przez ul. Płochocińską na tym skrzyżowaniu muszą bardzo uważać na kie-

rowców, którzy niechętnie zatrzymują się, czy chociażby zwalniają, aby umożliwi ć im przejście na drugą 

stronę ulicy. Sygnalizacja świetlna w tym rejonie bardzo poprawiłaby komfort przekraczania ul. Płocho-

cińskiej przez pieszych, jak również ułatwiłaby wjazd na ul. Płochocińską. 

 

 

 



Ad. 2 

Ulica Szamocin jest obecnie absolutnie nie dostosowana do zwiększonego ruchu mieszkańców, zarówno 

zmotoryzowanych, jak i, zwłaszcza tych, którzy poruszają się tą ulicą na rowerze lub pieszo. Wąska jezd-

nia i brak chodnika sprzyja występowaniu niebezpiecznych sytuacji na tej ulicy. Szczęśliwie nikt w ostat-

nich latach poważnie nie ucierpiał w wypadku samochodowym na tej ulicy, nie mniej jednak kwestią 

czasu jest, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia na tej ulicy. Dlatego warto zawczasu przebudować ul. 

Szamocin, aby podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Ad. 3 

Rozumiejąc konieczność oszczędnego wydawania funduszy, które znajdują się w budżecie miasta, w 

przypadku braku możliwości dużej przebudowy ul. Szamocin, zwracam się z wnioskiem o wybudowanie 

chodnika przy ul. Szamocin. Taka niezbyt kosztowna (w porównaniu z remontem całej ulicy) inwestycja 

wydatnie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Optymalnie należałoby zaplanować do realizacji przebicie ul. Wałuszewskiej do ul. Kobiałka, co odciąży-

łoby coraz gęściej zabudowaną ul. Szamocin i jednocześnie pozwoliłoby (po remoncie ul. Wałuszew-

skiej) na skierowanie (najkrótszą drogą) komunikacji publicznej z osiedla Regaty i Olesina do przystanku 

kolejowego PKP Warszawa Płudy, gdzie mieszkańcy mogliby skorzystać z pociągów SKM/KM lub je-

chać dalej autobusem do Młocin (Kobiałka – Wałuszewska – Bohaterów – Klasyków – Modlińska – 

TMP – metro Młociny). 

 

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

wojtum@gazeta.pl . 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


