
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
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, 21 lipca 2013 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: Swiderska/ddr/03/2013 (int 350/2) 
 
 
Dotyczy:  ułatwienia poruszania się rowerzystom przez skrzyżowanie ul. Świderskiej z ul. Porajów. 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 

Z uwagi na brak możliwości sfinansowania przez m.st. Warszawę krótkiego odcinka drogi 

rowerowej, która zlokalizowana byłaby po zachodniej stronie ul. Świderskiej, o czym poinformowany 

zostałem w piśmie Biura Rozwoju Miasta z dnia 21 maja 2013 r. (znak: RM-DI-IT.1510.3.2013.AWI | 

CRSIW 410/2013), bardzo proszę o drobną modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 

Świderskiej i Porajów. 

Modernizacja tego skrzyżowania miałaby polegać na uniezależnieniu wyświetlenia się zielonego 

światła dla rowerzystów od naciśnięcia przycisku dla pieszych (bez naciśnięcia przycisku, zielone światło 

nie pojawia się). Jak pisze jeden z mieszkańców: 

„Chciałbym zaproponować przeprogramowanie sygnalizacji, tak, aby zielone światło na tym przejeździe zapalało się w czasie 

fazy skrętu w lewo ze Świderskiej w Porajów (co wymagałoby skrócenia fazy dla aut jadących Świderską na wprost) albo 

zamontowanie urządzeń służących do zdalnej detekcji pieszych i rowerzystów. Jak się jedzie od strony Mostu Skłodowskiej-Curie, 

to przycisk jest po lewej stronie, co stoi w sprzeczności z zasadą ruchu prawostronnego i prowadzi do chaotycznych manewrów 

rowerzystów w okolicy przejazdu rowerowego. Oczywiście twórca tego rozwiązania zignorował fakt, że rower jest pojazdem 

(zgodnie z ustawową definicją zawartą w PoRD a detekcja pojazdów powinna odbywać się automatycznie).” 

 

Bardzo proszę o wykonanie takiej drobnej modernizacji tej sygnalizacji świetlnej (detektor ruchu 

rowerzystów mógłby być sprzężony z przyciskiem dla pieszych) – zamysł opisany powyżej 

przedstawiony jest także na zdjęciu. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

 







            
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, 08 października 2013 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: Swiderska/ddr/06/2013 (int 350/5) 
 
 
Dotyczy:  ułatwienia poruszania się rowerzystom przez skrzyżowanie ul. Świderskiej z ul. Porajów. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W związku z informacjami uzyskanymi z ZDM (pismo z dnia 01 października 
2013 r., znak: ZDM-ZTSO-S-MBA-5512-1342-2-13) o braku środków na niskokosz-
tową modernizację skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Porajów (dodanie automatycz-
nej detekcji rowerzystów), proszę o dodanie do budżetu ZDM odpowiedniej kwoty w 
roku 2014, aby modernizacja tego skrzyżowania przebiegł także w roku 2014. 
 
 

                   Wojciech Tumasz 







            
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, 26 października 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział 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: Swiderska/ddr/07/2014 (int 350/6) 
 
 
Dotyczy:  ułatwienia poruszania się rowerzystom przez skrzyżowanie ul. Świderskiej z ul. Porajów. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W ślad za dotychczasową korespondencją w sprawie przyznania środków na 
niskokosztową modernizację skrzyżowania ul. Świderskiej z ul. Porajów (dodanie 
automatycznej detekcji rowerzystów), proszę o informację czy przy poparciu Inżynie-
ra Ruchu m.st. Warszawy (pismo z dnia 29 stycznia 2014 r., znak: BD-IR-
IS.7223.796.2013.MBA / 4.MBA-BD-IR-IS), wniosek zyskał uznanie? Jeśli tak, to jaki 
będzie zakres modernizacji? Jeśli nie, to dlaczego? 
 Ponadto na opisywanym skrzyżowaniu należy w relacji zachód – południe (na 
wlocie z ul. Picassa) dodać sygnalizator warunkowy skrętu w prawo. Czy i w jakim 
czasie byłoby możliwe zmodernizowanie sygnalizacji na tym skrzyżowaniu? 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 




