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INTERPELACJA   NR   14 
 
 
 

    W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelację w następującej sprawie: 
 
Wykonania „półzatoki” autobusowej na ul. Modlińskiej na przystanku Białołęka –

Ratusz. 

  

Proszę o wykonanie tymczasowej (do czasu oddania do uŜytku mostu Północnego) 

„półzatoki” autobusowej na ul. Modlińskiej (kierunek centrum) na przystanku Białołęka – Ratusz. 

Wnioskowana „półzatoka” przedstawiona została w załączniku. To rozwiązanie pozwoliłoby 

zmniejszyć „szerokość” jaką zajmują na pasie autobusowym zatrzymujące się na ww. przystanku 

autobusy. Tym samym pozostałe autobusy przejeŜdŜające w tym momencie obok tego przystanku (w 

tym linie ekspresowe wyjeŜdŜające z ul. Światowida) miałyby do swojej dyspozycji szerszy fragment 

pozostałej szerokości pasa autobusowego i mogłyby płynniej oraz szybciej opuszczać ulicę 

Światowida. Obecnie autobus wyjeŜdŜający z ul. Światowida, który chce ominąć stojący na 

przystanku inny autobus, musi w zasadzie wjechać na środkowy pas ul. Modlińskiej, co w godzinach 

porannego szczytu bywa często niemoŜliwe – stoją / jadą nim samochody osobowe.  

 

                   Wojciech Tumasz 
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INTERPELACJA   NR   15 
 
 

    W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelację w następującej sprawie: 
 
Modernizacji fragmentu ul. Światowida (odc. Modlińska – Milenijna). 

  

W związku z faktem występowania blokady skrzyŜowania ul. Modlińskiej z ul. Światowida w 

popołudniowym szczycie komunikacyjnym – przewidywałem tę sytuację składając w 2008 r. 

(poprzednia kadencja) arkusz interwencyjny nr 63 i prowadząc wymianę pism z biurami miejskimi 

(załącznik nr 1) – proszę jak najszybsze działania w tej sprawie, tj. poszerzenia fragmentu ul. 

Światowida wraz z budową zatoki autobusowej, bliŜej budynku Urzędu Dzielnica niŜ zlokalizowana 

obecnie. 

Na przeszkodzie omawianej inwestycji stoi obecnie jedynie słup średniego napięcia (15 kV – 

linia dwutorowa), który został postawiony na potrzeby zasilania urządzeń technicznych drąŜących 

rurociąg ściekowy do Czajki. PoniewaŜ zbliŜa się termin końca prac przy kolektorze, najpóźniej 

wiosną 2011 r. zlikwidowany zostanie wspomniany słup. Tym samym wiosną 2011 r będzie moŜna 

wykonać fizyczne poszerzenie tymczasowe ul. Światowida przed ul. Milenijną. Obecny czas (okres 

XII’2010 – III’2011) naleŜy wykorzystać w maksymalnym stopniu na niezbędne uzgodnienia celem 

realizacji tej niskokosztowej inwestycji. Ze swojej strony deklaruję wsparcie w miarę moŜliwości. 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 








































