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INTERPELACJA NR 167 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

W imieniu mieszka�ców osiedla D�brówka Wi�lana, zwracam si� z pro�b� o zaplanowanie i 

wykonanie w ci�gu najbli�szych 2 lat drobnej korekty skrzy�owania ul. Modli�skiej z ul. Aluzyjn�. 

Obecnie warunki ruchu na ww. skrzy�owaniu nie s� ju� korzystne dla uczestników ruchu. 

Wlot ulicy Aluzyjnej jest jednopasowy. Ten jeden pas ruchu słu�y do jazdy w prawo i w lewo. 

Najcz��ciej kieruj�cy pojazdami wyje�d�aj� z ul. Aluzyjnej w prawo i w przypadku, gdy do 

skrzy�owania dojedzie pojazd skr�caj�cy w lewo, to blokuje on pozostałe pojazdy chc�ce w 

wi�kszo�ci skr�ci� w prawo. Tak�e autobusy miejskie linii 511. Dzieje si� tak, gdy� z oczywistych 

wzgl�dów zielone �wiatło, wy�wietlane przez sygnalizator zamontowany na wlocie ul. Aluzyjnej, dla 

samochodów skr�caj�cych w lewo w ul. Modli�sk� podawane jest przez stosunkowo krótki czas (w 

porównaniu z czasem trwania całego cyklu sygnalizacji �wietlnej na tym skrzy�owaniu) i tym samym 

pojazdy skr�caj�ce w lewo oczekuj� do�� długi okres czasu na sygnał zezwalaj�cy im na dalsz� jazd�. 

W tym czasie, gdy samochody (najcz��ciej maksymalnie 1-2 w całym cyklu) skr�caj�ce w lewo 

czekaj� na mo�liwo�� dalszej jazdy, na wlocie ul. Aluzyjnej ustawia si� stosunkowo długa kolejka 

samochodów (nawet 10 i wi�cej) chc�cych skr�ci� w prawo. 



Sytuacj� poprawiłaby drobna modernizacja wlotu ul. Aluzyjnej: dodanie pasa prawoskr�tu w 

ul. Modli�sk�. Na dobudow� pasa prawoskr�tu jest miejsce po prawej stronie istniej�cej jezdni ul. 

Aluzyjnej (rysunek). 

W zasadzie modernizacj� skrzy�owania powinien wykona� inwestor budowanego wła�nie 

Osiedla Aluzyjna – Yuniversal Podlaski (pozwolenie nr 158/BIA/2011), gdy� wskutek realizacji tej 

inwestycji ulica Aluzyjna zostanie dodatkowo obci��ona ruchem samochodowym, czyli inwestycja 

niedrogowa spowoduje wzrost presji ze strony mieszka�ców (obecnych i przyszłych) na samorz�d, 

aby ten przebudował mały fragment ulicy Aluzyjnej. Powy�sze spełnia przesłanki uj�te w art. 16.1 

ustawy o drogach publicznych: „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycj�

niedrogow� nale�y do inwestora tego przedsi�wzi�cia.” – st�d inwestor osiedla powinien by�

zobowi�zany do poniesienia niezb�dnych nakładów na infrastruktur� drogow�, która w wyniku jego 

przedsi�wzi�cia b�dzie bardziej obci��ona. 

Je�li na etapie opiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na budow� (a wcze�niej decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) dla dewelopera nie zwrócono uwagi na 

odpowiednie zapisy w decyzjach, to obecnie samorz�d powinien niestety ponie�� konsekwencje 

swojego krótkowzrocznego patrzenia i sam przebudowa� ok. 50 m odcinek ul. Aluzyjnej. 

Według moich analiz dobudowa pasa ruchu nie spowoduje pogorszenia warunków ruchu na 

pozostałych relacjach wyst�puj�cych na tym skrzy�owaniu. 

Zał�cznik: rysunek obrazuj�cy skrzy�owanie ul. Modli�skiej z ul. Aluzyjn�. 

                   Wojciech Tumasz 
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Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Interpelacja 167/2 (Aluzyjna) 

Dotyczy: przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

W imieniu mieszka�ców osiedla D�brówka Wi�lana, bardzo prosz� o informacje, jakie 

decyzje zapadły w sprawie zaplanowania i wykonania w ci�gu najbli�szych 2 lat drobnej korekty 

skrzy�owania ul. Modli�skiej z ul. Aluzyjn�? 

                   Wojciech Tumasz 
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Wojciech Tumasz 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 
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Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Interpelacja 167/3 (Aluzyjna) 

Dotyczy: przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

W imieniu mieszka�ców osiedla D�brówka Wi�lana, bardzo prosz� o informacje, kiedy 

zostanie wdro�ony nowy program steruj�cy sygnalizacj� �wietln� na skrzy�owaniu ul. Modli�skiej z 

ul. Aluzyjn�? 

�ałuj�, �e podległe Pani słu�by zdecydowały si� jedynie na takie bardzo minimalistyczne 

działania, które w mojej ocenie nie przynios� długofalowej poprawy sytuacji na tym skrzy�owaniu 

(zwłaszcza na wlocie ul. Aluzyjnej w ul. Modli�sk�). Czy w ci�gu roku, dwóch mo�na spodziewa� si�

przebudowy tego skrzy�owania, która polegałaby na dobudowaniu dodatkowego pasa ruchu na ul. 

Aluzyjnej, aby ruch wyje�d�aj�cy na ul. Modli�sk� z tej ulicy został skanalizowany? Je�li tak, to 

kiedy? Je�li nie, to dlaczego? 

                   Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 05 pa�dziernika 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 
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Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Interpelacja 167/4 (Aluzyjna) 

Dotyczy: przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

W zwi�zku z odpowiedzi� In�yniera Ruchu m.st. Warszawy z dnia 07 maja 2013 r. (znak: 

BD-IR-IO-OR.7226.105.2013.AZY(4) / L.dz. 892/13) dotycz�c� wdro�enia nowego programu 

steruj�cego sygnalizacj� �wietln� na skrzy�owaniu ulic: Modli�skiej i Aluzyjnej, prosz� o informacj�

czy nowy program został ju� wdro�ony? Je�li nie, to kiedy nast�pi jego wdro�enie? 

Jednocze�nie informuj�, �e mieszka�cy korzystaj�cy codziennie z tego skrzy�owania przy 

wyje�dzie z ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�, nie zauwa�yli �adnej zmiany w funkcjonowaniu 

sygnalizacji na tym skrzy�owaniu. 

W dalszym ci�gu aktualny pozostaje mój wniosek o dodanie pasa do prawoskr�tu na tym 

skrzy�owaniu, co trwale poprawi przepustowo�� wlotu ul. Aluzyjnej do ul. Modli�skiej bez 

pogorszenia przepustowo�ci ci�gu głównego ul. Modli�skiej. 

                   Wojciech Tumasz 
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Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 
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Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Interpelacja 167/5 (Aluzyjna) 

Dotyczy: przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

Wobec bardzo długiego czasu jaki min�ł od pierwszego wniosku o dobudow� na ul. 

Aluzyjnej, tu� przed ul. Modli�sk�, dodatkowego pasa do prawoskr�tu, do dzi� (ponad 1,5 roku: w 

tym czasie zbudowane ju� zostało Osiedla Aluzyjna – pozwolenie na budow� nr 158/BIA/2011), co 

nie wywołało, mimo wielu ponowie� wniosku, spodziewanego skutku w postaci dobudowy 

prawoskr�tu, prosz� o zmian� organizacji ruchu na ul. Aluzyjnej w sposób przedstawiony poni�ej: 



(prosz� pomin�� zastosowanie linii ci�głych, zamiast podwójnej ci�głej i pojedynczej przerywanej – 

rysunek jest pogl�dowy) 

Wprawdzie ruch na ul. Aluzyjnej przebiegałby w stron� ul. Osiedle poprzez zatok�

autobusow�, ale nie powodowałoby to moim zdaniem (i mieszka�ców) zatorów, gdy� na tym 

przystanku (w dodatku na ��danie) zatrzymuje si� tylko jedna linia: 211, je�d��ca co 15 minut w 

szczycie i co 20 minut poza szczytem. Wykorzystanie tego przystanku jest bardzo małe – autobus 

zatrzymuje si� na nim zwykle 1-2 razy na godzin� (w pozostałych kursach nikt nie ��da zatrzymania). 

Ponadto autobus wje�d�a w ul. Aluzyjn� na ogólnym zielonym wy�wietlanym dla Modli�skiej lub na 

sygnale warunkowym, wy�wietlanym wraz z zielonym sygnałem ogólnym dla pojazdów 

wyje�d�aj�cych z ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�, tak�e nie ma mo�liwo�ci, aby autobus wjechał na 

przystanek wraz ze strumieniem pojazdów skr�caj�cych z ul. Modli�skiej w ul. Aluzyjn� (relacja: 

południe – zachód), czyli wtedy, gdy na ul. Aluzyjnej pojawia si� najwi�kszy strumie� pojazdów 

skr�caj�cych w t� ulic� z ul. Modli�skiej, co sprawia �e zatrzymuj�cy si� autobus nie powodowałby 

zauwa�alnych utrudnie� w ruchu (i strat kierowców) porównywalnych z obecnymi stratami 

kierowców wskutek istnienia obecnej organizacji ruchu. 

Bior�c pod uwage powy�sze prosz� o stosown� korekt� oznakowania ul. Aluzyjnej. 

                   Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 18 pa�dziernika 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 
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Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Interpelacja 167/6 (Aluzyjna) 

Dotyczy: przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modli�sk�.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

W �lad za dotychczasowymi wnioskami, ponownie wnioskuj� o przebudow� wlotu ul. 

Aluzyjnej do ul. Modli�skiej w taki, sposób aby mo�liwe było wyznaczenie na tym wlocie 2 pasów 

ruchu – osobnego dla skr�caj�cych w lewo i osobnego dla skr�caj�cych w prawo. Wszelkie korekty 

sygnalizacji na skrzy�owaniu ulic: Modli�skiej i Aluzyjnej nie daj� spodziewanego rezultatu w długiej 

perspektywie czasu – pojazdów w tym rejonie dzielnicy stale przybywa i nie uniknie si� przebudowy 

tego skrzy�owania. Obecne �rodki wydane na analizy, przeprogramowanie �wiateł, itp. z pewno�ci� s�

porównywalne z kosztami wybudowania dodatkowego pasa na wlocie ul. Aluzyjnej. Jednak efekt 

wprowadzenia zmian w sygnalizacji jest praktycznie �aden w stosunku o sytuacji z przed zmiany, a to 

oznacza �e publiczne pieni�dze zostały wydane niepotrzebnie. 

Prosz� o m�dre gospodarowanie ograniczonymi zasobami bud�etu m.st. Warszawy i jak 

najszybsze dobudowanie pasa na wlocie ul. Aluzyjnej. W ten sposób praktycznie na dekady zostanie 

rozwi�zany problem korkowania si� tego wlotu. 

Na podstawie art. 39
1
 KPA, wszelkie odpowiedzi w tej sprawie, prosz� przesła� wył�cznie 

drog� elektroniczn� na adres: wojtum@gazeta.pl . 

                   Wojciech Tumasz 












