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Znak: Tram/Tarchomin/73/2015 

 
Dotyczy: wprowadzenia zmian w sygnalizacji na skrzy żowaniu ul. My śliborskiej z TMP (ul. Kukli ńskiego) 
 
 

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

  

 3 października br przesłałem do Pani Prezydent Warszawy pismo, w którym prosiłem o podanie terminu 

wprowadzenia priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu ul. Myśliborskiej z TMP (ul. Kuklińskiego – dalej 

TMP): 

W nawiązaniu do informacji z Tramwajów Warszawskich – pismo z dnia 22 lipca 2015 r., znak: TW-DIS.051.020.7.2014/16.JSz 

(załącznik), uprzejmie informuję, że do dziś nie zostały wprowadzone zapowiadane w przytoczonym piśmie zmiany. 

 Kiedy te zmiany będą wprowadzone, tzn. ile konkretnie czasu potrwa okres czasu opisany jako „wkrótce” w ostatnim zdaniu 

pisma? 

 Pasażerowie tramwajów kursujących z Tarchomina stanowczo domagają się jak najszybszego wprowadzenia korzystnych dla 

nich zmian! 

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

 

 Do dziś nie został wprowadzony priorytet dla tramwajów na omawianym skrzyżowaniu. Dlaczego? 

 

Czy Panu podlegli urzędnicy opiniowali stosowny program? Z jakim skutkiem? 

 

 Jeśli wdrożenie priorytetu dla tramwaju na skrzyżowaniu ul. Myśliborskiej z TMP (maksymalnie do 10 

s straty dla tramwaju, jeśli już nie może być to pełny priorytet), to bardzo duży problem, to niech jak najszybciej 

zasłonięte będą czarnym workiem sygnalizatory na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w odległości ok. 60 

m od skrzyżowania ul. Myśliborskiej z TMP. Na tym przejściu tramwaje jeżdżą częściej niż przechodzą 

piesi! Poza tym konieczność zatrzymywania się tramwaju na sygnale zabraniającym wjazdu na kilkanaście 

sekund przy tym przejściu powoduje, że tramwaj w każdym cyklu dojeżdża do skrzyżowania ul. Myśliborskiej z 
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TMP w chwili, gdy sygnał zezwalający na przejazd zamienia się na sygnał zabraniający wjazdu. Te kilkanaście 

sekund przyśpieszenia jazdy tramwaju przez „niewiadomo po co osygnalizowane” przejście dla pieszych może 

spowodować, że tramwaj w stronę Młocin będzie mógł płynnie przejeżdżać przez skrzyżowanie ul. 

Myśliborskiej z TMP do czasu wprowadzenia priorytetu dla tramwaju na tym skrzyżowaniu. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 
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