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Znak: Tram/Tarchomin/56/2014 

 
 
Dotyczy: uruchomionej trasy linii tramwajowej na Ta rchomin (sygnalizacja świetlna na skrzy żowaniu 
TMP z ul. Myśliborsk ą) 
 
 

 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Ponad 3 i pół roku temu sygnalizowałem problem związany z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej 

w rejonie Starych Świdrów (skrzyżowanie TMP z ul. Myśliborską) – załączniki: 1–3, w kontekście mających 

tam wkrótce przejeżdżać tramwajów. 

W tej sprawie otrzymałem odpowiedź ze ZMID – załącznik nr 4. Pomijam, że po zbyt długim czasie i po wielu 

monitach. 

 Obecnie po uruchomieniu tramwaju na Tarchomin, sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu działa 

nadal bez zmian. W szczególności: 

1. Nie zmieniono zasad funkcjonowania sygnalizacji na dodatkowym przejściu dla pieszych po 

wschodniej stronie przystanków tramwajowych; wadliwe lokalizacje czujników pętlowych (za blisko 

linii zatrzymania) powodują, co przewidywałem spowalnianie tramwaju dojeżdżającego do przystanku 

od strony osiedla. 

2. Nie zmieniono lokalizacji pętli indukcyjnych w rejonie samego skrzyżowania (nadal są zbyt blisko 

skrzyżowania), przez co tramwaje nadjeżdżające od strony Mostu Północnego, a teraz również od 

strony osiedla są obligatoryjnie zatrzymywane na światłach, chyba że przypadkiem inny skład (np. z 

przeciwnego kierunku) lub pieszy wzbudził fazę tramwajową. 

3. W pozostałych punktach załącznika nr 2 także nic nie wykonano. 
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 Bardzo proszę o odpowiedź dlaczego ponad 3 letni okres (2011 – 2014) nie wystarczył, aby skorygować 

funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej w rejonie Starych Świdrów i poprawić lokalizację pętli indukcyjnych 

przy tym skrzyżowaniu? 

 

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

wojtum@gazeta.pl 
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