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Warszawa, 30 marca 2014 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. Elżbieta Bieńkowska 
 Minister Infrastruktury i Rozwoju 
 ul. Wspólna 2/4 
 00 – 926 Warszawa 
 
znak: Swiderska/przystanek/12/2014 
 
dotyczy:  lokalizacji dodatkowego przystanku na ul. Świderskiej – Pancera01. 
 
 Szanowna Pani Minister ! 

 
 W ślad za pismem z dnia 02 stycznia 2014 r. (znak: Swiderska/przystanek/08/2014 ) 
oraz odpowiedzią Departamentu Dróg i Autostrad z dnia 04 marca 2014 r. (znak: 
DDA-6ŁK-024-5/14-131; NK: 59133/14), uprzejmie informuję, że: 
 
 Treść art. 44 ust. 2 w swoim znaczeniu jest tożsama z art. 15.1 tego samego 
rozporządzenia, dotyczącym szerokości pasów ruchu. W tabeli zawartej przy art. 
15.1 są zawarte inne wartości dopuszczalnych szerokości pasów ruchu dla dróg 
klasy Z, G i GP (3,25 – 3,5 m, zamiast normalnej szerokości pasa ruchu: 3,5 m), 
które można stosować tylko podczas przebudowy albo remontu drogi, tzn. na czas 
trwania przebudowy lub remontu drogi, kiedy konieczne jest wdrożenie czasowej 
organizacji ruchu. Po zakończeniu remontu drogi, szerokość pasa ruchu dla ww. 
dróg musi wynosić 3,5 m, chyba że (dotyczy dróg Z i G) celem remontu lub 
przebudowy drogi jest uspokojenie ruchu – wtedy szerokość pasów ruchu może 
wynosić: 3,00 – 3,25 m (dla dróg klasy G) i 2,75 – 3,25 m (dla dróg klasy Z). 
 Inna wykładnia art. 15.1 i tym samym art. 44.2 prowadziłaby bowiem do 
wniosku, że można wybudować drogę klasy Z o szerokości pasa ruchu 3,5 m, a 
następnie przebudować ją i w wyniku takiego działania uzyskać pas ruchu o 
szerokości, np. 3,3 m zatwierdzając stosowną stałą organizację ruchu. 
 Analogicznie do chodnika – najpierw budujemy chodnik o szerokości 2 m, a 
następnie poprzez przeprowadzenie jego remontu lub przebudowy, zawężamy do 
szerokości 1,25 m. 
 
Proszę o zrewidowanie swojego stanowiska z dnia 04 marca 2014 r. 
 
 
 W omawianym przypadku chodnik ma całkowitą szerokość 2,95 m, ale ze 
względu na centralne usytuowanie na nim słupa latarni o średnicy ok. 0,45 m, mamy 
w zasadzie dwa chodniki o szerokościach: ok. 1,2 m i 1,33 m. Ponadto szerokość 
chodnika nie jest ograniczona w tym miejscu szerokością pasa ruchu, a tym samym 



możliwe jest bez poszerzenia pasa ruchu wybudować chodnik o szerokości 
całkowitej: ok. 3,65 m, na którą składałaby się: 

a) szerokość chodnika między latarnią, a jezdnią: ok. 1,2 m, 
b) średnica latarni: ok. 0,45 m, 
c) szerokość chodnika pomiędzy latarnią, a chodnikiem: 2 m 

Na przeszkodzie w budowie chodnika o takiej (3,65 m) szerokości stanęła studzienka 
widoczna na poniższym zdjęciu (góra zdjęcia): 

 
 
Inwestor chodnika (warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, dalej ZTM) nie 
zdecydował się na obniżenie włazu studzienki. 
 
ZTM mógł również uzyskać normatywną (2 m) szerokość części chodnika, gdyby 
zdecydował się na przesunięcie latarni bliżej jezdni ul. Świderskiej o ok. 0,7 m i w 
efekcie uzyskał chodnik o całkowitej szerokości ok. 2,95 m, ale podzielony na: 

a) chodnik między latarnią, a jezdnią: 0,5 m 
b) obszar zajęty przez latarnię: ok. 0,45 m 
c) chodnika mi latarnią, a trawnikiem: 2 m 

 
Inwestor nie przestawił latarni w mniej problematyczne miejsce i to mimo, że podczas 
prac, przygotował nową latarnię (leżący metalowy słup). 
 
 
Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 
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