
            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 15 wrze�nia 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Janusz Galas 
In�ynier Ruchu m.st.Warszawy 
ul. Solec 48 
00 – 382 Warszawa 

znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/01/2011 

dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida - 
My�liborska).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 Uprzejmie prosz� o rozwa�enie wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. 
Mehoffera na odcinku mi�dzy ul. �wiatowida, a ul. My�liborsk�. 

 Ulica Mehoffera na opisanym odcinku posiada jezdni� o szeroko�ci ok. 10 m 
podzielon� na dwa pasy ruchu po ok. 5 m ka�dy. W rejonie skrzy�owa� jezdnia ma 
wydzielone 3 pasy ruchu. Obserwuj�c nat��enie ruchu na tym odcinku ul. Mehoffera 
(a zwłaszcza na lewoskr�cie Mehoffera – Strumykowa, tj. zachód – północ) 
doszedłem do wniosku, �e jest ono na tyle małe, �e mo�na zlikwidowa� osobny pas 
do lewoskr�tu na skrzy�owaniu ul. Mehoffera z ul. My�liborsk�/Strumykow�
(zachodni wlot). 
Skr�t w lewo nast�powałby z pasa ogólnego. W ten sposób mo�na by było 
wyznaczy� na całej długo�ci omawianego odcinka ulicy Mehoffera 2 pasy ruchu dla 
samochodów o szeroko�ci ok. 3,5 m, za� pozostał� szeroko�� ul. Mehoffera (2 x 1,5 
m) przeznaczy� na pasy dla rowerów w taki sposób, w jaki wykonano to na ul. 
Mi�dzyparkowej. 
 Wyznaczona w ten sposób obustronna droga rowerowa na ul. Mehoffera, w 
rejonie skrzy�owania ul. Mehoffera z ul. �wiatowida mogłaby si� ko�czy�
odpowiednio wcze�niej przed skrzy�owaniem – zjazdem na projektowan� w ramach 
inwestycji „Tramwaj na Tarchomin” drog� rowerow� w ci�gu ul. �wiatowida – 
zał�cznik nr 1 zawiera pogl�dowe rozwi�zanie drogi rowerowej w rejonie 
skrzy�owania ul. �wiatowida z ul. Mehoffera (bardziej szczegółowy projekt 
spełniaj�cy wymagania prawne w zakresie organizacji ruchu i bezpiecze�stwa ruchu 



drogowego mógłby powsta� po analizach w Biurze Drogownictwa i Komunikacji po 
rozwa�eniu zasadno�ci wniosku i jego wst�pnej akceptacji). 

Zał�czniki: rysunki wymienione w tek�cie 

                 Wojciech Tumasz 









            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 04 kwietnia 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Gra�yna Lendzion 
Dyrektor ZDM 
ul. Chmielna 120 
00 – 901 Warszawa 

Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/02/2012 

Dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. 

�wiatowida – My�liborska).

Szanowna Pani Dyrektor ! 

Bardzo prosz� o odpowied� na jakim etapie (i z jakim wynikiem) jest rozpatrywanie wniosku 

w sprawie wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera, które pismem BD-IR-IO-PJB-7221-

311-3-11 przesłał do Pa�stwa In�ynier Ruchu m.st.Warszawy? 

Do wiadomo�ci: 

In�ynier Ruchu m.st. Warszawy 

                 Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 21 maja 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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/03/2012 

Dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida – 
My�liborska. 

  
Szanowna Pani Prezydent ! 

 Z uwagi na dotychczasow� korespondencj� z Biurem In�yniera Ruchu m.st. 
Warszawy oraz Zarz�dem Dróg Miejskich (zał�czam) w sprawie wytyczenia drogi 
rowerowej na jezdni ul. Mehoffera, zwracam si� z wnioskiem o przyznanie dodatko-
wych �rodków dla ZDM z przeznaczeniem na mał� modernizacj� układu pasów ru-
chu na wlotach skrzy�owa� ul. Mehoffera z ul. My�liborsk� / Strumykow�, aby mo�li-
we było dowi�zanie proponowanej drogi rowerowej do istniej�cej drogi rowerowej w 
ul. Strumykowej. 
 W ten sposób sie� dróg rowerowych b�dzie spójniejsza w tym rejonie Warsza-
wy (obecnie droga rowerowa w ul. Strumykowej nagle urywa si�). 

 Jednocze�nie prosz� o wskazanie konkretnych zapisów w SUiKZP m.st. War-
szawy, z których wynikałoby, �e droga rowerowa przy ul. Mehoffera powinna by�, jak 
wynika z ostatniego pisma ZDM, wydzielona poza jezdni� (Ja nie znalazłem). Prosz�
zwróci� uwag�, �e budowa wydzielonej drogi rowerowej w tym rejonie Warszawy 
b�dzie: wielokrotnie dro�sza (budowa drogi rowerowej od podstaw z nawierzchni�
asfaltow�) i czasochłonna  (konieczno�� uzgodnie� w ZUD lokalizacji takiej drogi). 
Wytyczenie obustronnej drogi rowerowej na szerokiej jezdni ul. Mehoffera z dowi�-
zaniem jej do istniej�cej drogi rowerowej w ul. Strumykowej (przykład dowi�zania 
wymagaj�cy dopracowania, przedstawiłem w zał�czniku – str. 3) jest szybsze i ta�-



sze w realizacji, a co wa�ne posiada te same cechy funkcjonalno�ci co wydzielona 
poza jezdni� droga. 

Zał�cznik: pisma wymienione w tre�ci 

Do wiadomo�ci: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzci�ski 

                 Wojciech Tumasz





            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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 Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida – 
My�liborska. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 Dzi�kuj� za odpowied� ZDM z dnia 31 maja 2012 r. (pismo znak: ZDM-ZTBR-
SST-5512-95-2-12). Wobec podkre�lenia w niej informacji o braku �rodków finanso-
wych na opracowanie dokumentacji technicznej niezb�dnej do wytyczenia drogi ro-
werowej oraz realizacj� drogi, niezmiennie zwracam si� z wnioskiem o przyzna-
nie dodatkowych �rodków dla ZDM z przeznaczeniem na ten cel. Zmiana orga-
nizacji ruchu na ul. Mehoffera (na uwzgl�dniaj�c� wytyczenie drogi rowerowej 
na jezdni) wraz z niewielk� modernizacj� układu pasów ruchu na wlotach 
skrzy�owa� ul. Mehoffera z ul. My�liborsk� / Strumykow�, aby mo�liwe było 
dowi�zanie proponowanej drogi rowerowej do istniej�cej drogi rowerowej w ul. 
Strumykowej, nie powinna przekroczy� kwoty 30.000 zł.

 Odnosz�c si� do przytoczonych zapisów w SUiKZP dotycz�cych konkretnej 
lokalizacji drogi rowerowej poza jezdni� ul. Mehoffera, stwierdzam �e zapisy te s�
ogólnymi wytycznymi dla lokalizacji dróg rowerowych w Warszawie. Jednocze�nie w 
mie�cie wytyczane s� drogi rowerowe na jezdni ulic, w przypadkach gdy nat��enie 
ruchu na to pozwala (np. Mi�dzyparkowa). Nat��enie ruchu na ul. Mehoffera (odc. 
�wiatowida – My�liborska) jest znacznie ni�sze, odległo�� mi�dzy skrzy�owaniami 



nie pozwala na rozwini�cie pr�dko�ci wy�szych ni� 40-50 km/h, tym samym rowerzy-
�ci byliby tam równie bezpieczni jak na ul. Mi�dzyparkowej, je�li nie bardziej. 
Sam rys. 18 Studium poza informacj� o przewidywanej lokalizacji drogi rowerowej w 
pasie drogowym ul. Mehoffera nie przes�dza o umiejscowieniu tej drogi (jest zbyt 
ogólny). 

 Dodam, �e stosuj�c literalnie zapisy Studium nie powinno si� wytyczy� drogi 
rowerowej na ul. D�wigowej.  

Do wiadomo�ci: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzci�ski 

                 Wojciech Tumasz





            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 05 grudnia 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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/05/2012 

Dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida – 
My�liborska. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W �lad za dotychczasow� korespondencj�, w tym m.in.: wnioskiem z dnia 06 
czerwca 2012 r. (znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/04/2012) przesłanym w 
tym samym dniu, informuj�, ze do dzi� nie mam �adnej odpowiedzi. 
 W Biurze Drogownictwa rozmawiałem na ten temat z p. Markiem Utkinem, ale 
rozmowa nie prowadziła do wniosków ko�cowych, czyli stwierdzenia czy np. droga 
rowerowa b�dzie prowadzona wzdłu� ul. Mehoffera, b�dzie wytyczna na jezdni ul. 
Mehoffera, czy te� jej w ogóle nie b�dzie. 
 Po pół roku czasu od momentu otrzymania przez Pani� Prezydent pism, nie 
mam na nie odpowiedzi. Prosz� tak�e o wyja�nienie przyczyn braku odpowiedzi w 
terminach KPA, gdy� nawet nieszcz��liwy wypadek, któremu uległ pracownik urz�du 
nie tłumaczy zwłoki w odpowiedzi. 

                 Wojciech Tumasz
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Dzie� Dobry, 
Bardzo dzi�kuj� za realizacj� wniosku. 
Czy byłaby szansa, aby przedept w naro�niku skrzy�owania ulic: Mehoffera i Strumykowej zast�pi�
chodnikiem (czarna obwiednia) z (by� mo�e) drog� rowerow� (bordowa obwiednia)? Mam nadziej�, 
�e wzdłu� ul. Mehoffera (odc. Strumykowa – �wiatowida) powstanie niebawem droga rowerowa, np. 
wytyczona na jezdni (szeroko�� jezdni na to pozwala). 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��  

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl
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Dzie� Dobry, 
Bardzo Panu dzi�kuj� za wybudowanie chodnika od obiektów handlowych (Piotr i Paweł, 

Tesco) do naro�nika skrzy�owania �wiatowida i �mielowskiej. Podzi�kowania s� tym bardziej 
zasadne, �e inwestycja powstała b. szybko i nie musiałem przypomina�. 

Czy byłaby szansa, aby w południowo-zachodnim naro�niku skrzy�owania ul. �wiatowida i Mehoffera 
wykona� w przyszłym roku niewielkie dopłytowania? 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��  

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  




