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Znak: Tram/Tarchomin/80/2017 

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

Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Po piśmie z dnia 10 września 2017 r. (znak: Tram/Tarchomin/78/2017) i odpowiedzi z Zarządu Dróg 

miejskich, żądam jak najszybszego przywrócenie priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu ulic: Światowida i 

Trakt Nadwiślański. 

Brak priorytetu na ww. skrzyżowaniu niespodziewanie skutkuje podwyższonym zagrożeniem na skrzyżowaniu 

ul. Światowida z ulicami wewnętrznymi prowadzącymi do budynków przy ul. Nagodziców i na parking sklepu 

LIDL. W momencie gdy tramwaj jadący w kierunku mostu Północnego oczekuje na sygnał zezwalający na 

przejazd przed sygnalizatorem, zasłania całkowicie widoczność kierowcom wyjeżdżającym z parkingu sklepu 

LIDL oraz skręcającym na ten parking z ul. Światowida. 

 Ponadto obserwując wykorzystanie dodatkowego, północnego wlotu skrzyżowania ul. Światowida z ul. 

Trakt Nadwiślański, stwierdzam że ruch pojazdów z tego wlotu jest pomijalnie mały i z pewnością 

przywrócenie priorytetu dla tramwajów nie doprowadzi do blokady tego wlotu. 

 

 Ponadto nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania: 

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

Nadwiślański? Dokładnie rok i miesiąc? 

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? 

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

Światowida i Trakt Nadwiślański? 
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 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 


