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znak: Swiderska/przystanek/08/2014 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowna Pani Minister ! 

 
 W 2013 r. został zbudowany na ul. Świderskiej w Warszawie (dzielnica 
Białołęka) przystanek autobusowy wraz z chodnikiem prowadzącym do niego, m.in. 
od strony budynku o adresie Świderska 113: 

 
Przystanek ten został nazwany według zasad nazewnictwa przyjętych przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie (dalej: ZTM) jako Pancera01. 



 Po wykonaniu tej inwestycji okazało się, na co zwrócił uwagę jeden z 
mieszkańców, że na chodniku prowadzącym do przystanku od strony budynku 
wielorodzinnego o adresie Świderska 113 pozostała latarnia, która ogranicza 
możliwość swobodnego przejścia tym chodnikiem: 

 
 
Mieszkaniec zasygnalizował Inwestorowi przystanku i chodnika (ZTM), że konieczne 
jest przestawienie latarni, aby ten słup nie powodował zawężenia chodnika do 
szerokości 1,2 m (od strony jezdni), która jest niezgodna z par. 44.2 Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430): 
„Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być 
mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się 
miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony 
wyłącznie do ruchu pieszych.” 
 
Szerokość chodnika pomiędzy latarnią, a trawnikiem wynosiła ok. 60 cm. Chodnik był 
i jest przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 
 
 Wskutek interwencji mieszkańca, Inwestor nakazał Wykonawcy poszerzenie 
chodnika w taki sposób, że po tych czynnościach szerokość chodnika pomiędzy 
jezdnią, a słupem latarni nie uległa zmianie. Zwiększono za to szerokość chodnika 
między latarnią, a trawnikiem: 



 
Obecnie szerokość całkowita chodnika w okolicy latarni wynosi ok. 2,95 m, przy 
czym stojąca na środku chodnika latarnia powoduje, że szerokość opisanego 
chodnika wynosi: 

a) między latarnią, a jezdnią: 1,2 m 
b) między latarnią, a trawnikiem: 1,33 m 

Inwestor nie przestawił latarni w mniej problematyczne miejsce i to mimo, że podczas 
prac, przygotował nową latarnię (leżący metalowy słup): 

 



 W dalszej korespondencji mieszkańca z Inwestorem (ZTM), jak i zarządcą 
ulicy Świderskiej (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie), obie instytucje nie widzą 
problemu (załączniki nr 1 i 2). 
 
W obecnej sytuacji, proszę o arbitralne wyjaśnienia wątpliwości: 
 

1. Jak należy rozumieć par. 44.2 cytowanego wyżej Rozporządzenia? Czy 
miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika jest dopuszczalne tylko w 
czasie przebudowy albo remontu drogi, a po zakończeniu przebudowy 
szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być 
mniejsza niż 2,0 m, czy też  szerokość minimalna chodnika w przypadkach 
remontu drogi, lokalnie może wynosić [co najmniej] 1,25 m., jak stwierdza 
ZTM (załącznik nr 1) lub ZDM (załącznik nr 2). 

 
Moim zdaniem obie instytucje (ZTM i ZDM) błędnie interpretują przepisy 
Rozporządzenia. 
 
2. Czy całkowita szerokość chodnika w rejonie latarni (poszerzenie do 2,95 m), 

spełnia wymogi par. 44.3 Rozporządzenia: „Szerokość chodnika powinna być 
odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony 
do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków 
drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.”, 
w kontekście par. 44.2  44.6: „Urządzenia na chodniku, w szczególności 
podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby 
nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne” 
tego Rozporządzenia? 

 
Proszę o wyczerpujące odpowiedzi na ww. pytania. 
 
 
Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 
  
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 


