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Dotyczy: wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu sygnal izacji świetlnej na skrzy żowaniu ulic: 
Światowida i Trakt Nadwi ślański 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Proszę o skuteczne przywrócenie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu ulic: Światowida i Trakt 

Nadwiślański. W pierwszej połowie sierpnia zgłosiłem do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 

niewłaściwe działanie sygnalizacji świetlnej, m.in. na skrzyżowaniu ulic: Światowida i Trakt Nadwiślański. Na 

tym skrzyżowaniu przestał funkcjonować w sposób właściwy priorytet dla tramwajów. Poprosiłem o: 

„…o sprawdzenie i odpowiedź, czy moje przypuszczenia są słuszne, a jeśli tak to proszę o przywrócenie 

właściwego działania sygnalizacji świetlnych na ww. skrzyżowaniach i poinformowanie mnie o tym drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl” 

 Po chwili otrzymałem lakoniczną odpowiedź, że: „Sygnalizacja pracuje zgodnie z dokumentacją. 

Tramwaje Warszawskie monitorują pracę sygnalizacji, i utrzymanie rozkładu jazdy. nie zgłaszano do ZDM 

nieprawidłowości  w ciągu ostatniego tygodnia. Proszę o merytoryczne uzasadnienie zgłoszenia. 

Podałem zatem m.in., że: „obecnie tramwaje jadące wzdłuż ul. Światowida (…) zupełnie nie mają priorytetu na 

skrzyżowaniu ul. Światowida/Trakt Nadwiślański, co skutkuje wymuszeniem postoju tramwaju przy tym 

skrzyżowaniu przez nawet kilkadziesiąt sekund. W skrajnych przypadkach prowadzi to do kumulowania się 

tramwajów, które zaczynają kursować "stadami", zamiast równomiernie. W lipcu opisywanego problemu nie 

było. Nie zmienił się również rozkład jazdy tramwajów kursujących ul. Światowida, zatem przyczyna tkwi w 

sygnalizacji świetlnej. Proszę o rzetelne sprawdzenie.” 

 Tym razem otrzymałem odpowiedź: „Na skrzyżowaniu Trakt Nadwiślański/Światowida wprowadzona 

jest czasowa organizacja ruchu związana z budową 4 wlotu. Uruchomione są stałoczasowe programy 

sygnalizacji świetlnej, co skutkuje zachwianiem koordynacji tramwajowej (bezwarunkowego priorytetu 

tramwajowego) na odcinku ul. Światowida pomiędzy Traktem Nadwiślańskim i ul. Myśliborską a co za tym 

idzie mogą następować spiętrzenia pojazdów szynowych przed skrzyżowaniem. W omawianym przypadku 

działanie stałoczasowych programów sygnalizacji świetlnej pozwala przejechać tramwajowi przez 

skrzyżowanie tylko raz w cyklu a nie tak jak było do tej pory (za każdym razem, gdy się pojawił na detektorze 
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przed skrzyżowaniem). Po przekazaniu przebudowywanej sygnalizacji i przebudowanego wlotu do Zarządu 

Dróg Miejskich zostanie uruchomiony program akomodacyjny.  

Przypominamy jednocześnie, że ZDM odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie dokumentacji w terenie i 

utrzymanie infrastruktury. Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st Warszawy jest organem 

odpowiedzialnym za zatwierdzanie dokumentacji, która jest wdrożona w terenie. Wszelkie pytania związane z 

uruchomieniem, w tym przypadku, stałoczasowych programów sygnalizacji świetlnej i wyłączeniem priorytetu 

tramwajowego na skrzyżowaniu Trakt Nadwiślański-Światowida należy kierować do wspomnianego wyżej 

Biura.” 

Jednocześnie ze spółki Tramwaje Warszawskie otrzymałem informację, że funkcjonujący na skrzyżowaniu ul. 

Światowida i Trakt Nadwiślański projekt czasowej organizacji ruchu nie był opiniowany w żadnej z komórek 

merytorycznych TW Sp. z o.o. 

 

 Ponieważ stan, w którym tramwaje jadące na Tarchomin i Nowodwory oraz do metra Młociny nie mają 

priorytetu na skrzyżowaniu ulic: Światowida i Trakt Nadwiślański nadal się utrzymuje, proszę o odpowiedzi na 

pytania: 

1. Kiedy zostanie przywrócony priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniu ulic: Światowida i Trakt 

Nadwiślański? 

2. Dlaczego wprowadzając czasową organizację ruchu na opisywanym skrzyżowaniu w ogóle 

dopuszczono do wyłączenia priorytetu dla tramwajów przez co setki pasażerów tracą niepotrzebnie czas 

od przynajmniej początku sierpnia br? 

Po obserwacji działania sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu i rejestracji momentów podjeżdżania 

tramwajów oraz kolejek pojazdów na poszczególnych wlotach skrzyżowania, stwierdzam że brak priorytetu 

dla tramwajów również skutkuje zwiększeniem się kolejek pojazdów na wlotach tego skrzyżowania, 

zwłaszcza na ul. Światowida. Po prostu na tym skrzyżowaniu sygnał czerwony dla jadących ul. Światowida 

zaczyna się wyświetlać w chwili, gdy samochody jadące ul. Światowida dojeżdżają do tego skrzyżowania 

po tym jak ruszyły z sąsiednich skrzyżowań. 

3. Czy i kiedy przewidywane są kolejne zmiany w działaniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 

Światowida i Trakt Nadwiślański? 

 

 Zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl 

 

Do wiadomości: 

Zarząd Dróg Miejskich 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Razem dla Białołęki 


