
Warszawa, dnia 27 października 2009 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
 

Sz. P. GraŜyna Lendzion 
Dyrektor Zarz ądu Dróg Miejskich 

ul. Chmielna 120 
00 – 801 Warszawa 

 
 
 

znak: Modlińska/04/2009/sygn_podroznicza 
 
dotyczy: konieczności modernizacji sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Modlińską w rejonie ul. 
PodróŜniczej. 
 
Szanowna Pani Dyrektor ! 
 

W związku z odsunięciem w czasie przebudowy ul. Modlińskiej, proszę o rozpatrzenie wniosku dotyczącego 
modernizacji sygnalizacji wzbudzanej przez pieszych na przejściu przez ul. Modlińską w rejonie ul. PodróŜniczej. 
Zamiast obecnego jednoetapowego przejścia przez ul. Modlińską, naleŜy zastosować sterowanie sygnalizacją jak przy 
stacji Łukoil (równieŜ na ul. Modlińskiej). W ten sposób skróceniu moŜe ulec oczekiwanie przez pieszych na zielone 
światło, jak i czas w którym kierowcy czekają na zielone światło przed przejściem dla pieszych (pieszy naciskając 
przycisk, zatrzymuje samochody na obu nitkach ul. Modlińskiej i przez czas przejścia pieszego samochody mają 
czerwone światło). 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka. 
 

 
Z powaŜaniem   

 
Wojciech Tumasz  





Warszawa, dnia 18 listopada 2009 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
 

Sz. P. GraŜyna Lendzion 
Dyrektor Zarz ądu Dróg Miejskich 

ul. Chmielna 120 
00 – 801 Warszawa 

 
 
 

znak: Modlińska/06/2009/sygn_podroznicza 
 
dotyczy: konieczności modernizacji sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ul. Modlińską w rejonie ul. 
PodróŜniczej. 
 
Szanowna Pani Dyrektor ! 
 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06 listopada 2009 r. (znak: ZDM/5512ZTSO-s/2649/09), w którym jest 
podnoszona kwestia planowanej przebudowy ul. Modlińskiej przez ZMID, informuję, Ŝe Rada Warszawy uchwalając 
uchwałę nr z dnia 17 września 2009 r. wykreśliła zadanie przebudowy ul. Modlińskiej na tym odcinku z WPI. Dlatego 
teŜ wystąpiłem z wnioskiem o modernizację opisywanej sygnalizacji świetlnej (modernizacja nie jest nieracjonalna). 
NaleŜy ją wykonac, aby nieprzebudowana sygnalizacja nie była przyczyną korkowania się ulicy Modlińskiej na północ 
od węzła z Trasą Mostu Północnego. 
 Jeszcze raz proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka. 
 

 
Z powaŜaniem   

 
Wojciech Tumasz  




