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INTERPELACJA NR 43 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Zmiany sygnalizacji świetlnej zainstalowanej na przejściu dla pieszych przez ul. Modlińską w 
rejonie ul. Podróżniczej (obecnie Braci Zawadzkich). 
 

 W imieniu mieszkańców przechodzących przez ul. Modlińską przez przejście dla pieszych w rejonie ul. 

Podróżniczej (obecnie Braci Zawadzkich), a także kierowców jeżdżących ul. Modlińską, proszę o zmianę 

programu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Podróżniczej (obecnie Braci 

Zawadzkich). 

 Piesi przechodzący przy ul. Braci Zawadzkich przez ul. Modlińską po przejściu dla pieszych, aby 

przejść muszą zażądać dla siebie sygnału zielonego, tj. nacisnąć przycisk. Jednakże po naciśnięciu przycisku, 

dosyć długo muszą czekać na zielone. Jednak, gdy już wyświetli się sygnał zielony, to obejmuje on obie jezdnie 

ul. Modlińskiej, co powoduje że samochody jadące obiema jezdniami muszą się zatrzymać i oczekiwać na 

przejście pieszych. Zwykle jednak jest tak, że piesi chcący przejść na drugą stronę ul. Modlińskiej, oczekują 

tylko z jednej strony jezdni (rzadko zdarza się sytuacja, kiedy po obu stronach ul. Modlińskiej są piesi chcący 

przejść przez tę ulicę) i najpierw przechodzą przez jedną jezdnię, potem przez pas dzielący i na koniec przez 

drugą jezdnię. Ponieważ ul. Modlińska wraz z pasem dzielącym ma w tym miejscu szerokość ok. 40 m, to 

zanim piesi zaczynający przechodzić przez ulicę np. od strony Parku Wiśniewo dojdą do drugiej (w tym 

wypadku zachodniej) jezdni ul. Modlińskiej, mija ok. 20 sekund. W tym czasie, mimo że nikt nie przechodzi 

przez zachodnią jezdnię ul. Modlińskiej, samochody jadące zachodnią jezdnią ul. Modlińskiej muszą stać na 

czerwonym świetle i kierowcy często widzą, jak na kolejnym skrzyżowaniu (z ul. Światowida) wyświetla się 

sygnał zielony. Piesi, po kolejnych ok. 8 sekundach, przechodzą przez zachodnią jezdnię, wtedy po kolejnych 3-

4 sekundach zmieniają się sygnały świetlne i pojazdy ruszają, aby po przejechaniu kilkudziesięciu metrów 

wyhamować, gdyż na skrzyżowaniu z ul. Światowida właśnie nastąpiła zmiana sygnałów i dla jadących ul. 

Modlińską wyświetlił się sygnał czerwony. Tej sytuacji by nie było, gdyby pieszy po naciśnięciu przycisku, 

mógł żądać sygnału zielonego tylko przez tę jezdnię przy której aktualnie stoi. Wówczas sygnał zielony dla 

pieszych trwałby krócej (wyświetlałby się tylko przez czas, jaki pieszy potrzebuje na przejście przez jedną 
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jezdnię, a nie jak teraz obu i pasa dzielącego) i samochody nie musiałyby tak długo oczekiwać na możliwość 

przejazdu. 

 Zmiana programu sygnalizacji, nie spowodowałaby utrudnień dla pieszych w przechodzeniu przez ul. 

Modlińską, gdyż ze względu na to, że zielone dla pieszych trwałoby krócej, to mogłoby być żądane o wiele 

częściej niż teraz, czyli piesi po naciśnięciu przycisku, krócej mogliby oczekiwać na zielone dla siebie. Krócej 

trwające zielone dla pieszych wyświetlałoby się faktycznie przez czas przechodzenia pieszych przez daną 

jezdnię ul. Modlińskiej i tym samym sygnał czerwony dla samochodów mógłby się wyświetlać tylko przez 

niezbędny czas przejścia pieszego przez jednię. 

 

 Opisywany model sygnalizacji jest już wdrożony na jednym z przejść dla pieszych przez ul. Modlińską, 

tj. w rejonie nr 339 (koło stacji benzynowej) i nie powoduje utrudnień w ruchu zarówno pieszych, jak i 

samochodów. Statystycznie piesi o wiele szybciej mogą przejść w tamtym rejonie ul. Modlińskiej przez ulicę, a 

kierowcy znacznie rzadziej muszą zatrzymywać się tam na czerwonym świetle. 

 Proszę o wdrożenie podobnej sygnalizacji na przejściu przez ul. Modlińską w rejonie ul. Braci 

Zawadzkich. 
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