
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 02 września 2014 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 

INTERPELACJA NR 522 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Konieczności przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Światowida i 
Myśliborskiej. 
 

 Po otwarciu świeżo przebudowanej jezdni ulicy Światowida na skrzyżowaniu z ul. Myśliborską, została 

także uruchomiona zmodernizowana sygnalizacja świetlna. Niestety wdrożony program sygnalizacji powoduje 

zakorkowanie południowego wlotu ul. Myśliborskiej w godzinach popołudniowego szczytu. W korku 

sięgającym ul. Wittiga stoją zwłaszcza autobusy, które pełne są pasażerów. I tak mieszkańcy, którzy zaufali 

sprawnej komunikacji, rozczarowują się gdy muszą wolno pokonać odcinek ul. Myśliborskiej (TMP – 

Światowida). 

 Moim zdaniem niepotrzebnie uruchomiono osobne podfazy do lewoskrętów z ul. Światowida w ul. 

Myśliborską, zwłaszcza tę w relacji zachód – północ, która praktycznie nie jest wykorzystywana. Nie sądzę, aby 

obligowały do tego obecne przepisy (lewoskręt przecina jedynie jeden pas ruchu na wprost). Nie mniej jednak 

przydzielony zielony sygnał dla tego lewoskrętu powoduje skrócenie czasu trwania sygnału zielonego dla ul. 

Myśliborskiej (południowy wlot). 

 Aby rozwiązać problem należy w popołudniowym szczycie w obecnym algorytmie sterującym 

sygnalizacją świetlną usunąć podfazy dla lewoskrętów z ul. Światowida w ul. Myśliborską lub wprowadzić 

identyczne rozwiązanie w postaci podfaz dla ul. Myśliborskiej. Przy czym należy znacznie skrócić czas trwania 

sygnału zielonego dla północnego wlotu ul. Myśliborskiej w stosunku do południowego wlotu tej ulicy na 

skrzyżowanie z ul. Światowida. W porannym szczycie komunikacyjnym skrzyżowanie z obecnie wprowadzoną 

sygnalizacją nie korkuje się. 

 Proszę o działania zmierzające do natychmiastowego przeprogramowania sygnalizacji na tym 

skrzyżowaniu. 
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