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znak: Tram/Tarchomin/47/2014 
 
Dotyczy:  budowanej trasy linii tramwajowej do Tarchomina (etap realizacji trasy do ul. Mehoffera). 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję Panu za spotkanie 11 czerwca br w sprawie realizacji linii tramwajowej do 
Winnicy (etap do ul. Mehoffera) i rozbudowy ul. Światowida (tym razem według wariantu 
o przekroju 2 x 2). 
 
 Poniżej zamieszczam relacje z tego spotkania. Tematami były kwestie: 

1. Dąb w pobliżu ul Stefanika. 
2. Drogi rowerowe: dotychczas istniejąca i nowobudowana (rozwiązania). 
3. Chodniki wzdłuż ulicy / istniejące przedepty. 
4. Zabudowa w Nowodworach (warunki zabudowy). 
5. Zabudowa Tarchomina (plany miejscowe). 
6. Dążenia mieszkańców. 
7. Spotkanie 23 czerwca br w UD Białołęka w godz.: 1830 – 2000. 

 
Ustalenia: 
 
Ad. 1 Dąb w pobliżu ul Stefanika. 
 
Nie wykonano analiz dotyczących oszacowania układu korzeniowego drzewa. Zawęże-
nie przekroju ul. Światowida stwarza większe pole manewru. Pierwsze wnioski powinny 
być znane we wrześniu br. 



Ad. 2 Drogi rowerowe: dotychczas istniejąca i nowobudowana (rozwiązania). 
 
Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby dotychczas istniejąca droga rowerowa nadal mia-
ła nawierzchnię z kostki brukowej. Powinna być przebudowana i dodatkowo rozdzielona 
od chodnika pasem zieleni. Zawężony do 2 x 2 pasów przekrój ul. Światowida pozwala 
na większą swobodę umiejscowienia chodnika i drogi rowerowej. Ważnym czynnikiem 
jest, aby droga rowerowa była położona bliżej jezdni niż chodnik, co zminimalizuje ryzyko 
korzystania z drogi rowerowej przez pieszych. Nowo droga rowerowa na pewno będzie 
asfaltowa. Sygnalizacja świetlna powinna być wyposażona w detektory rowerzy-
stów/pieszych zamiast przycisków przy pomocy których obecnie na skrzyżowaniach pie-
szy / rowerzysta wzbudza sobie sygnał zielony. Dodatkowo przed przejazdami dla rowe-
rzystów należy przewidzieć możliwość ustawienia poręczy do oczekiwania na sygnał 
zielony, aby rowerzysta wygodniej mógł czekać na zielone światło. 
 
 
Ad. 3 Chodniki wzdłuż ulicy / istniejące przedepty. 
Mimo planów wybudowania nowych chodników, ich układ nie zapewni likwidacji wszyst-
kich istniejących przedeptów (kolorem brązowym zaznaczony jest przedept, który nie jest 
przewidywany do wypłytowania). 

 
uwaga ogólna: obecnie projektowany chodnik na odc. Myśliborska – Projektowana 1 (po-
łudniowa strona) znajduje się bliżej jezdni niż droga rowerowa. Należy zamienić te ciągi 
miejscami, wówczas przedepta nie wymagałby wypłytowania aż na takiej długości – 
prawdopodobnie samoistnie by zanikł. 



 
należy przewidzieć wypłytowania skośne o szerokości przynajmniej 4 m od przejścia dla 
pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania z Myśliborską w stronę LIDLa. 
 

 
brak dojścia dla pieszych od strony pasażu Sławika do ul. Światowida. 



 
Droga rowerowa i przejścia istnieją już w projekcie – bardzo dobrze! 

 
Należy przewidzieć i wykonać chodnik skośny (o szerokości ok. 4 m) od przejść dla pie-
szych w południowo-wschodniej części skrzyżowania ul. Światowida z ul. Mehoffera w 
stronę zabudowy RSM Praga przy ul. Erazma z Zakroczymia. 



 
Brak chodników w miejsce przedeptów przy zabudowie WSM przy ul. Ciołkosza oraz 
skośnych chodników od ul Łączącej / parkingu Biedronki w kierunku ul. Światowida. 

 
Brak !  lustrzanej zatoki autobusowej w ciągu ul. Stefanika przy ul. Światowida (strona 
wschodnia) oraz chodnika wzdłuż zabudowań WSM przy ul. Ciołkosza. 



 
zaznaczony chodnik w miejsce przedeptu został już wykonany po monitach do ZDM w 
latach ubiegłych. 

 
skrzyżowanie ul. Światowida powinno być 4-wlotowe, a nie typu T, jak w obecnym pro-
jekcie. Zmiana parametrów skrzyżowania wyeliminuje stosunkowo duży potok pojazdów 
zawracających i wjeżdżających pod budynki o adresach: Odkryta 44 – Światowida 63 i 
Barei 1-5. 



 
brak uwag 

 
konieczny chodnik skośny od pętli w kierunku ul. Tłuchowskiej. 



 
 
Uwaga ogólna: celowo wnioski dotyczące wykonania chodników są na planach inwesty-
cji z 2009 r. – wtedy po raz pierwszy o nie wnioskowałem i nie wszystkie zostały 
uwzględnione. 
 
 
Ad. 4 Zabudowa w Nowodworach (warunki zabudowy). 
 
Obecnie w UD Białołęka i w BAiPP m.st. Warszawy trwają procedury w wyniku których 
najpewniej będą wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych 
między ul. Stefanika, a ul. H. Ordonówny – zaznaczenie poniżej: 

 



 
przy analizie porealizacyjnej trzeba je będzie prawdopodobnie uwzględniać. 
 
Ad. 5 Zabudowa Tarchomina (plany miejscowe). 
 
Wzdłuż ul. Światowida obowiązuje uchwalony mpzp Tarchomin cz. II z 12 września 2012 
r.  
 
Ad. 6 Dążenia mieszkańców. 
 
Mieszkańcy oczekują pełnej przejrzystości przy projektowaniu ulicy Światowida. Należa-
łoby zaplanować konsultacje społeczne, zanim zapadną wiążące decyzje przy uzgadnia-
niu dokumentacji projektowej, tak aby w jak największym stopniu ul. Światowida stała się 
przyjazna mieszkańcom w mikroskali. 
 
Ad. 7 Spotkanie 23 czerwca br w UD Białołęka w godz.: 1830 – 2000. 
 
 
 Panie Dyrektorze, 
 
 Po spotkaniu 16 maja 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy, w którym nie uczestniczyli 
urzędnicy, mieszkańcy oczekują spotkania (obecnie już jedynie wyjaśniające kolejne 
etapy utrudnień w ruchu podczas budowy linii tramwajowej). Zapraszam Pana na takie 
spotkanie w dniu 23 czerwca 2014 r. w godz. 18:30 – 20:00 (w tym terminie została 
przeze mnie wstępnie zarezerwowana sala konferencyjna) do Urzędu Dzielnicy Białołęka 
(sala konferencyjna). 
 
 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 


