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 Sz. P. Łukasz Puchalski 
 Dyrektor ds. Inwestycji 
 Zarząd Transportu Miejskiego 
 w Warszawie 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Tram/Tarchomin/53/2014 
 
Dotyczy:  projektowanej drugiej jezdni ul. Światowida. 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję za odpowiedź z dnia 16 września 2014 r. (znak: ZTM-IPR-1-JSE-40-7-
438-14), które otrzymałem drogą elektroniczną dopiero 10 dni później, bo 26 września 
br. 
 Analizując jeszcze raz propozycje zbudowania nowego parkingu przy szkole nr 344 
na działkach nr 16/8 i 16/21, doszedłem do wniosku, że parking ten powinien być zlokali-
zowany także na działce nr 16/25 i połączony z uliczką dojazdową prowadząca od ul. 
Światowida (skrzyżowanie ze światłami) pod zamkniętą bramę szkoły nr 344. 
 Takie połączenie ma uzasadnienie, ponieważ: 

a) od strony wjazdu na stare miejsca parkingowe zostało zbudowane skrzyżowanie z 
sygnalizacją świetlną zapewniające bardzo bezpieczny wjazd i wyjazd la rodziców 
spod szkoły – przypomnę, że w zeszłym tygodniu (29 września – 05 października) 
doszło do potrącenia motocyklisty na wjeździe do BOS; motocyklista prawdopo-
dobnie wyprzedzał skręcający do BOS pojazd. 

b) od strony wyjazdu spod szkoły na ul. Światowida jest oddzielny pas dla skręcają-
cych w lewo oraz sygnalizacja świetlna zabezpieczająca lub przynajmniej mocno 
ograniczające przed wypadkami z udziałem tramwaju, szczególnie w czasie po-
rannego szczytu. 

c) jeśli wyjazd z parkingu byłby tylko na drogę prowadzącą od ul. Światowida do 
BOS, proszę odpowiedzieć na pytanie po co w takim razie została stworzona sy-
gnalizacja świetlna przy starym wjeździe pod szkołę nr 344? Jeśli nie będzie w 



tym miejscu przedłużenia ciągu komunikacyjnego do nowych miejsc parkingo-
wych, to pieniądze wydane na sygnalizację świetlną i przebudowę skrzyżowania 
w tym miejscu zostaną po prostu zmarnowane, a to są przecież nasze wspólne 
pieniądze. 

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