
            
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, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 06 czerwca 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/04/2012 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 Dziękuję za odpowiedź ZDM z dnia 31 maja 2012 r. (pismo znak: ZDM-ZTBR-
SST-5512-95-2-12). Wobec podkreślenia w niej informacji o braku środków finanso-
wych na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wytyczenia drogi ro-
werowej oraz realizację drogi, niezmiennie zwracam si ę z wnioskiem o przyzna-
nie dodatkowych środków dla ZDM z przeznaczeniem na ten cel. Zmiana orga-
nizacji ruchu na ul. Mehoffera (na uwzgl ędniaj ącą wytyczenie drogi rowerowej 
na jezdni) wraz z niewielk ą modernizacj ą układu pasów ruchu na wlotach 
skrzy żowań ul. Mehoffera z ul. My śliborsk ą / Strumykow ą, aby mo żliwe było 
dowi ązanie proponowanej drogi rowerowej do istniej ącej drogi rowerowej w ul. 
Strumykowej, nie powinna przekroczy ć kwoty 30.000 zł.  
 
 Odnosząc się do przytoczonych zapisów w SUiKZP dotyczących konkretnej 
lokalizacji drogi rowerowej poza jezdnią ul. Mehoffera, stwierdzam że zapisy te są 
ogólnymi wytycznymi dla lokalizacji dróg rowerowych w Warszawie. Jednocześnie w 
mieście wytyczane są drogi rowerowe na jezdni ulic, w przypadkach gdy natężenie 
ruchu na to pozwala (np. Międzyparkowa). Natężenie ruchu na ul. Mehoffera (odc. 
Światowida – Myśliborska) jest znacznie niższe, odległość między skrzyżowaniami 



nie pozwala na rozwinięcie prędkości wyższych niż 40-50 km/h, tym samym rowerzy-
ści byliby tam równie bezpieczni jak na ul. Międzyparkowej, jeśli nie bardziej. 
Sam rys. 18 Studium poza informacją o przewidywanej lokalizacji drogi rowerowej w 
pasie drogowym ul. Mehoffera nie przesądza o umiejscowieniu tej drogi (jest zbyt 
ogólny). 

 
 
 Dodam, że stosując literalnie zapisy Studium nie powinno się wytyczyć drogi 
rowerowej na ul. Dźwigowej.  
 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzciński 
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