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 Zarząd Transportu Miejskiego 
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 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Tram/Tarchomin/47/2014 
 
Dotyczy:  budowanej trasy linii tramwajowej do Tarchomina (etap realizacji trasy do ul. Mehoffera). 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję Panu za spotkanie 11 czerwca br w sprawie realizacji linii tramwajowej do 
Winnicy (etap do ul. Mehoffera) i rozbudowy ul. Światowida (tym razem według wariantu 
o przekroju 2 x 2). 
 
 Poniżej zamieszczam relacje z tego spotkania. Tematami były kwestie: 

1. Dąb w pobliżu ul Stefanika. 
2. Drogi rowerowe: dotychczas istniejąca i nowobudowana (rozwiązania). 
3. Chodniki wzdłuż ulicy / istniejące przedepty. 
4. Zabudowa w Nowodworach (warunki zabudowy). 
5. Zabudowa Tarchomina (plany miejscowe). 
6. Dążenia mieszkańców. 
7. Spotkanie 23 czerwca br w UD Białołęka w godz.: 1830 – 2000. 

 
Ustalenia: 
 
Ad. 1 Dąb w pobliżu ul Stefanika. 
 
Nie wykonano analiz dotyczących oszacowania układu korzeniowego drzewa. Zawęże-
nie przekroju ul. Światowida stwarza większe pole manewru. Pierwsze wnioski powinny 
być znane we wrześniu br. 



Ad. 2 Drogi rowerowe: dotychczas istniejąca i nowobudowana (rozwiązania). 
 
Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby dotychczas istniejąca droga rowerowa nadal mia-
ła nawierzchnię z kostki brukowej. Powinna być przebudowana i dodatkowo rozdzielona 
od chodnika pasem zieleni. Zawężony do 2 x 2 pasów przekrój ul. Światowida pozwala 
na większą swobodę umiejscowienia chodnika i drogi rowerowej. Ważnym czynnikiem 
jest, aby droga rowerowa była położona bliżej jezdni niż chodnik, co zminimalizuje ryzyko 
korzystania z drogi rowerowej przez pieszych. Nowo droga rowerowa na pewno będzie 
asfaltowa. Sygnalizacja świetlna powinna być wyposażona w detektory rowerzy-
stów/pieszych zamiast przycisków przy pomocy których obecnie na skrzyżowaniach pie-
szy / rowerzysta wzbudza sobie sygnał zielony. Dodatkowo przed przejazdami dla rowe-
rzystów należy przewidzieć możliwość ustawienia poręczy do oczekiwania na sygnał 
zielony, aby rowerzysta wygodniej mógł czekać na zielone światło. 
 
 
Ad. 3 Chodniki wzdłuż ulicy / istniejące przedepty. 
Mimo planów wybudowania nowych chodników, ich układ nie zapewni likwidacji wszyst-
kich istniejących przedeptów (kolorem brązowym zaznaczony jest przedept, który nie jest 
przewidywany do wypłytowania). 

 
uwaga ogólna: obecnie projektowany chodnik na odc. Myśliborska – Projektowana 1 (po-
łudniowa strona) znajduje się bliżej jezdni niż droga rowerowa. Należy zamienić te ciągi 
miejscami, wówczas przedepta nie wymagałby wypłytowania aż na takiej długości – 
prawdopodobnie samoistnie by zanikł. 



 
należy przewidzieć wypłytowania skośne o szerokości przynajmniej 4 m od przejścia dla 
pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania z Myśliborską w stronę LIDLa. 
 

 
brak dojścia dla pieszych od strony pasażu Sławika do ul. Światowida. 



 
Droga rowerowa i przejścia istnieją już w projekcie – bardzo dobrze! 

 
Należy przewidzieć i wykonać chodnik skośny (o szerokości ok. 4 m) od przejść dla pie-
szych w południowo-wschodniej części skrzyżowania ul. Światowida z ul. Mehoffera w 
stronę zabudowy RSM Praga przy ul. Erazma z Zakroczymia. 



 
Brak chodników w miejsce przedeptów przy zabudowie WSM przy ul. Ciołkosza oraz 
skośnych chodników od ul Łączącej / parkingu Biedronki w kierunku ul. Światowida. 

 
Brak !  lustrzanej zatoki autobusowej w ciągu ul. Stefanika przy ul. Światowida (strona 
wschodnia) oraz chodnika wzdłuż zabudowań WSM przy ul. Ciołkosza. 



 
zaznaczony chodnik w miejsce przedeptu został już wykonany po monitach do ZDM w 
latach ubiegłych. 

 
skrzyżowanie ul. Światowida powinno być 4-wlotowe, a nie typu T, jak w obecnym pro-
jekcie. Zmiana parametrów skrzyżowania wyeliminuje stosunkowo duży potok pojazdów 
zawracających i wjeżdżających pod budynki o adresach: Odkryta 44 – Światowida 63 i 
Barei 1-5. 



 
brak uwag 

 
konieczny chodnik skośny od pętli w kierunku ul. Tłuchowskiej. 



 
 
Uwaga ogólna: celowo wnioski dotyczące wykonania chodników są na planach inwesty-
cji z 2009 r. – wtedy po raz pierwszy o nie wnioskowałem i nie wszystkie zostały 
uwzględnione. 
 
 
Ad. 4 Zabudowa w Nowodworach (warunki zabudowy). 
 
Obecnie w UD Białołęka i w BAiPP m.st. Warszawy trwają procedury w wyniku których 
najpewniej będą wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych 
między ul. Stefanika, a ul. H. Ordonówny – zaznaczenie poniżej: 

 



 
przy analizie porealizacyjnej trzeba je będzie prawdopodobnie uwzględniać. 
 
Ad. 5 Zabudowa Tarchomina (plany miejscowe). 
 
Wzdłuż ul. Światowida obowiązuje uchwalony mpzp Tarchomin cz. II z 12 września 2012 
r.  
 
Ad. 6 Dążenia mieszkańców. 
 
Mieszkańcy oczekują pełnej przejrzystości przy projektowaniu ulicy Światowida. Należa-
łoby zaplanować konsultacje społeczne, zanim zapadną wiążące decyzje przy uzgadnia-
niu dokumentacji projektowej, tak aby w jak największym stopniu ul. Światowida stała się 
przyjazna mieszkańcom w mikroskali. 
 
Ad. 7 Spotkanie 23 czerwca br w UD Białołęka w godz.: 1830 – 2000. 
 
 
 Panie Dyrektorze, 
 
 Po spotkaniu 16 maja 2014 r. w Urzędzie Dzielnicy, w którym nie uczestniczyli 
urzędnicy, mieszkańcy oczekują spotkania (obecnie już jedynie wyjaśniające kolejne 
etapy utrudnień w ruchu podczas budowy linii tramwajowej). Zapraszam Pana na takie 
spotkanie w dniu 23 czerwca 2014 r. w godz. 18:30 – 20:00 (w tym terminie została 
przeze mnie wstępnie zarezerwowana sala konferencyjna) do Urzędu Dzielnicy Białołęka 
(sala konferencyjna). 
 
 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 



PROTOKÓŁ 
z dnia 31.07.2014 r. 

ze spotkania z mieszka�cami Dzielnicy Białoł�ka w ramach konsultacji społecznych 
dotycz�cych omówienia proponowanych zmian geometrii i organizacji ruchu dla 
zaprojektowanego w ramach budowy linii tramwajowej na Tarchomin, dwujezdniowego             
                                        układu drogowego ul. �wiatowida  

W dniu 31.07.2014 r. w sali konferencyjnej Urz�du Dzielnicy Białoł�ka, odbyły si�
konsultacje społeczne z mieszka�cami Dzielnicy Białoł�ka, na temat planowanych zmian 

geometrii i organizacji ruchu dla zaprojektowanego w ramach budowy linii tramwajowej na 

Tarchomin, dwujezdniowego układu drogowego ul. �wiatowida. W spotkaniu uczestniczyli 

mieszka�cy Dzielnicy Białoł�ka, przedstawiciele prasy oraz przedstawiciele Zarz�du 

Transportu Miejskiego.  

Spotkanie rozpocz�ł  Pan Jacek Selenta z Zarz�du Transportu Miejskiego, od omówienia celu 

spotkania oraz zaprezentowania dotychczasowego projektu układu drogowego ul. 

�wiatowida, który podlega� b�dzie zmianom wnioskowanym przez społeczno�� lokaln�. Po 

zako�czeniu prezentacji głos zabrał Dyrektor Zarz�du Transportu Miejskiego- Pan Łukasz 

Puchalski, który omówił zakres i charakter planowanych do wprowadzenia zmiany.  

Poni�ej wykaz proponowanych zmian wraz z wnioskami mieszka�ców: 

• Zaprojektowany dotychczas układ drogowy ul. �wiatowida na całej długo�ci wymaga 

zaw��enia z trzech do dwóch pasów ruchu. Wyj�tek stanowi� mog� wloty 

skrzy�owa�, na których ul. �wiatowida posiada� mo�e 3 pasy ruchu (dwa do jazdy na 

wprost + wydzielony dodatkowo lewoskr�t). Powstała w wyniku dokonanych zmian, 

rezerwa terenu po północno-wschodniej stronie jezdni, zostanie wykorzystana na 

oddzielenie drogi dla rowerów od chodnika pasem zieleni z ewentualnym szpalerem 

drzew. 

• Zbyt szerokie pasy jezdni, skłaniaj� do szybkiej, a przez to mniej bezpiecznej jazdy. 

Dla uspokojenia ruchu oraz poprawy bezpiecze�stwa proponuje si� zaw��enie 

szeroko�ci pasa do 3,00 – 3,25m. 

• Na istniej�cej jezdni ul. �wiatowida, zaw��enie zaprojektowanych dotychczas                     

3 pasów ruchów do dwóch + skrajnego do parkowania, mo�liwe b�dzie wył�cznie 

zmian� organizacji ruchu. Przeznaczenie skrajnego pasa do cele postojowe, pozwoli 

cz��ciowo zrekompensowa� zlikwidowane miejsca parkingowe po wschodniej stronie 

ul. �wiatowida. W rejonie przej�� dla pieszych, ewentualne wytyczenie antyzatok w 

skrajnym pasie,  pozwoliłoby skróci� drog� przej�cia dla pieszych przez ulic�.  

• ZTM przeanalizuje zasadno�� budowy dodatkowego przystanku w ul. My�liborskiej 

na wysoko�ci  CH LIDL oraz w ul. Stefanika na wysoko�ci wjazdu w drog� po�arow�
na osiedle. 

• Droga rowerowa wokół p�tli tramwajowej „Mehoffera”, zast�piona zostanie 

chodnikiem, który zapewni mo�liwo�ci doj�cia słu�bom technicznym do 

infrastruktury na i wokół p�tli tramwajowej. W zamian �cie�ka rowerowa 

poprowadzona zostanie równolegle do wschodniej jezdni ul. �wiatowida. 

• W celu ochrony d�bu rosn�cego na działce 2/9 z obr�bu 4-01-22, konieczne jest 



przeanalizowanie mo�liwo�ci skrócenia lewoskr�tu z ul. �wiatowida w kierunku ul. 

Stefanika oraz zaw��enia szeroko�ci pasów ruchu do 3,00m, tak by maksymalnie 

zwi�kszy� odległo�� jezdni od drzewa. Ponadto korekta geometrii ul. �wiatowida, 

poprzedzona zostanie ponown� inwentaryzacj� zieleni, tak by do minimum ograniczy�
wycink� rosn�cych si� w pasie drogowym ul. �wiatowida, cennych przyrodniczo 

drzew i krzewów. 

• W ramach projekt zamiennego zostanie przeanalizowana tak�e mo�liwo��
pozostawienia istniej�cego wjazdu w ul. Wojciecha �wi�tosławskiego, gdzie 

funkcjonuje zespół przystanków kra�cowych „Tarchomin” 

• ZTM zleci koncepcj� sposobu wł�czenia ul. �wiatowida do ul. Modli�skiej wraz z 

obsług� terenu przyległego do p�tli tramwajowej „Winnica”, przeznaczonego w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budow�
wielopoziomowego parkingu w systemie „Parkuj i Jed�” z p�tl� autobusow� w 

kondygnacji parterowej. 

Dzi�kuj�c mieszka�com za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu przedstawiciele ZTM 

zako�czyli spotkanie. 
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Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 
 Sz. P. Łukasz Puchalski 
 Dyrektor ds. Inwestycji 
 Zarząd Transportu Miejskiego 
 w Warszawie 
 ul. Żelazna 61 
 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Tram/Tarchomin/50/2014 
 
Dotyczy:  projektowanej drugiej jezdni ul. Światowida. 
 
  
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Dziękuję Panu za spotkanie 31 lipca br dla mieszkańców w sprawie realizacji linii 
tramwajowej do Winnicy (etap do ul. Mehoffera) i rozbudowy ul. Światowida (o przekroju 
2 x 2). 
 Bardzo proszę o informację, czy przyjęte na spotkaniu do rozważenia wnioski o: 

1. Budowę zatoki przystankowej na północnym wylocie ul. Myśliborskiej przy skrzy-
żowaniu z ul. Światowida. 

2. Konieczne odtworzenie miejsc parkingowych przy dojeździe do szkoły podstawo-
wej nr 344. 

3. Budowę zatoki przystankowej na wschodnim wylocie ul. Stefanika przy skrzyżo-
waniu z ul. Światowida. 

 
Zostały rozpatrzone i z jakim efektem? 
 
Ponadto proszę o doprowadzenie przy budowie 2 jezdni ul. Światowida do wykształcenia 
4-wlotowego skrzyżowania ul. Światowida z ul. Strumykową, zamiast obecnie zatwier-
dzonego rozwiązania: skrzyżowanie ul. Światowida z ul. Strumykową jako 3-wlotowe 
oraz dodatkowy wyjazd z uliczki serwisowej obsługującej nieruchomości Odkryta 44 – 
Barei 1 z dopuszczonymi prawoskrętami. 
 Obecnie zatwierdzony układ w tamtym rejonie będzie powodował długą kolejkę po-
jazdów, których kierowcy w celu dojechania do swoich domów a adresach przy ul. Świa-



towida, Barei i Odkrytej, będą zawracać na skrzyżowaniu ul. Światowida z ul. Strumyko-
wą, aby za chwilę skręcić w prawo w uliczkę serwisową, którą dojeżdżają pod budynki, w 
których mają swoje mieszkania. Zastąpienie tego układu skrzyżowaniem 4-wlotowym nie 
zmniejszy liczby skręcających w lewo, ale z pewnością przyśpieszy ruch w tej relacji 
(manewr zawracania jest wolniej wykonywanym manewrem niż skręt w lewo). 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 07 września 2014 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
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 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5, pok.129 
 00 – 950 Warszawa 
 fax: 0 22 595 30 52 
 
znak: Tram/Tarchomin/51/2014 
 
Dotyczy:  projektowanej drugiej jezdni ul. Światowida. 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Bardzo proszę o potwierdzenie, czy rzeczywiście (mimo zarezerwowanych środków 
na kontynuowanie inwestycji w WPF m.st. Warszawy) będzie budowana druga jezdnia 
ul. Światowida posiadająca 2 pasy ruchu? 
 Patrząc na przebudowywane skrzyżowania ul. Światowida z ul.: Mehoffera, dojaz-
dową do ul. Pancera, Ćmielowską, czy Myśliborską, na których słupy sygnalizacji świetl-
nej i studzienki teletechniczne sygnalizacji zostały wykonane w pasie przyszłej drugiej 
jezdni ul. Światowida, mam wrażenie że druga jezdnia nie będzie budowana. Dlaczego 
instalacji sygnalizacji świetlnej nie wykonano w taki sposób, że tylko słupy, które byłyby 
docelowe zostałyby trwale umiejscowione w gruncie? Pozostałe, kolidujące z drugą 
jezdnią powinny być umieszczone na podporach, odpowiednio obciążone i połączone ze 
sobą kablami podwieszonymi na wspornikach na wysokości przewyższającej skrajnie dla 
pieszych, rowerzystów, czy samochodów (jeśli byłaby taka potrzeba). 
 Jeśli jednak druga jezdnia byłaby budowana, proszę o udostępnienie materiałów 
przetargowych dotyczących budowy tej drugiej jezdni ul. Światowida. Jeśli ich jeszcze 
nie ma, proszę o udostępnienie tych dokumentów, które zostały już opracowane. 
 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną 
na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 




