
 
PROTOKÓŁ 

z dnia 31.07.2014 r. 
ze spotkania z mieszkańcami Dzielnicy Białołęka w ramach konsultacji społecznych 
dotyczących omówienia proponowanych zmian geometrii i organizacji ruchu dla 
zaprojektowanego w ramach budowy linii tramwajowej na Tarchomin, dwujezdniowego             
                                        układu drogowego ul. Światowida  

 
 

W dniu 31.07.2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka, odbyły się 
konsultacje społeczne z mieszkańcami Dzielnicy Białołęka, na temat planowanych zmian 
geometrii i organizacji ruchu dla zaprojektowanego w ramach budowy linii tramwajowej na 
Tarchomin, dwujezdniowego układu drogowego ul. Światowida. W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy Dzielnicy Białołęka, przedstawiciele prasy oraz przedstawiciele Zarządu 
Transportu Miejskiego.  
 
Spotkanie rozpoczął  Pan Jacek Selenta z Zarządu Transportu Miejskiego, od omówienia celu 
spotkania oraz zaprezentowania dotychczasowego projektu układu drogowego ul. 
Światowida, który podlegać będzie zmianom wnioskowanym przez społeczność lokalną. Po 
zakończeniu prezentacji głos zabrał Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego- Pan Łukasz 
Puchalski, który omówił zakres i charakter planowanych do wprowadzenia zmiany.  
 
Poniżej wykaz proponowanych zmian wraz z wnioskami mieszkańców: 

• Zaprojektowany dotychczas układ drogowy ul. Światowida na całej długości wymaga 
zawężenia z trzech do dwóch pasów ruchu. Wyjątek stanowić mogą wloty 
skrzyżowań, na których ul. Światowida posiadać może 3 pasy ruchu (dwa do jazdy na 
wprost + wydzielony dodatkowo lewoskręt). Powstała w wyniku dokonanych zmian, 
rezerwa terenu po północno-wschodniej stronie jezdni, zostanie wykorzystana na 
oddzielenie drogi dla rowerów od chodnika pasem zieleni z ewentualnym szpalerem 
drzew. 

• Zbyt szerokie pasy jezdni, skłaniają do szybkiej, a przez to mniej bezpiecznej jazdy. 
Dla uspokojenia ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa proponuje się zawężenie 
szerokości pasa do 3,00 – 3,25m. 

• Na istniejącej jezdni ul. Światowida, zawężenie zaprojektowanych dotychczas                     
3 pasów ruchów do dwóch + skrajnego do parkowania, możliwe będzie wyłącznie 
zmianą organizacji ruchu. Przeznaczenie skrajnego pasa do cele postojowe, pozwoli 
częściowo zrekompensować zlikwidowane miejsca parkingowe po wschodniej stronie 
ul. Światowida. W rejonie przejść dla pieszych, ewentualne wytyczenie antyzatok w 
skrajnym pasie,  pozwoliłoby skrócić drogę przejścia dla pieszych przez ulicę.  

• ZTM przeanalizuje zasadność budowy dodatkowego przystanku w ul. Myśliborskiej 
na wysokości  CH LIDL oraz w ul. Stefanika na wysokości wjazdu w drogę pożarową 
na osiedle. 

• Droga rowerowa wokół pętli tramwajowej „Mehoffera”, zastąpiona zostanie 
chodnikiem, który zapewni możliwości dojścia służbom technicznym do 
infrastruktury na i wokół pętli tramwajowej. W zamian ścieżka rowerowa 
poprowadzona zostanie równolegle do wschodniej jezdni ul. Światowida. 

• W celu ochrony dębu rosnącego na działce 2/9 z obrębu 4-01-22, konieczne jest 



przeanalizowanie możliwości skrócenia lewoskrętu z ul. Światowida w kierunku ul. 
Stefanika oraz zawężenia szerokości pasów ruchu do 3,00m, tak by maksymalnie 
zwiększyć odległość jezdni od drzewa. Ponadto korekta geometrii ul. Światowida, 
poprzedzona zostanie ponowną inwentaryzacją zieleni, tak by do minimum ograniczyć 
wycinkę rosnących się w pasie drogowym ul. Światowida, cennych przyrodniczo 
drzew i krzewów. 

• W ramach projekt zamiennego zostanie przeanalizowana także możliwość 
pozostawienia istniejącego wjazdu w ul. Wojciecha Świętosławskiego, gdzie 
funkcjonuje zespół przystanków krańcowych „Tarchomin” 

• ZTM zleci koncepcję sposobu włączenia ul. Światowida do ul. Modlińskiej wraz z 
obsługą terenu przyległego do pętli tramwajowej „Winnica”, przeznaczonego w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę 
wielopoziomowego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” z pętlą autobusową w 
kondygnacji parterowej. 

 
Dziękując mieszkańcom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu przedstawiciele ZTM 
zakończyli spotkanie. 

 
 


