
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 03 czerwca 2018 r.  
Wojciech Tumasz 
Klub radnych Razem dla Białołęki 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m. st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5, pok.129 
 00 – 950 Warszawa 
 fax: 0 22 595 30 52 
Znak: Tram/Tarchomin/83/2009-2018 

 
Dotyczy: wniosków składanych do projektu tramwaju d o Winnicy i docelowego kształtu ul. Światowida 
po spotkaniu z dnia 8 maja 2018 r. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Dziękując za możliwość udziału w spotkaniu, które odbyło się 8 maja 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy 

Białołęka, składam swoje uwagi i wnioski do zaprezentowanych materiałów dla inwestycji tramwaju do 

Winnicy i docelowego kształtu ul. Światowida: 

 

Wnioski ogólne 

Biorąc pod uwagę fakt podziału inwestycji na 2 etapy: 

I. budowa linii tramwajowej na odc. ul. Strumykowa – Winnica wraz z budową dwujezdniowej ulicy 

Światowida na tym odcinku (teoretycznie lata 2018 – 2019), 

II.  dobudowa drugiej jezdni ulicy Światowida na odc.: ul. Trakt Nadwiślański – ul. Strumykowa 

(teoretycznie lata 2019 – 2023) 

wnioskuję, aby w ramach pierwszego etapu, czyli wraz z budową ostatniego fragmentu linii tramwajowej 

wykonać również: 

1. Kompletne prace remontowe istniejącego po zachodniej stronie ul. Światowida ciągu pieszo 

rowerowego, polegające m.in. na: 

a) wyremontowaniu istniejącej drogi dla rowerów wg standardów przyjętych w m.st. Warszawie 

(nawierzchnia bezwzględnie asfaltowa), uwzględniając właściwe wyrównanie poziomu studzienek 

teletechnicznych, włazów kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i do sieci ciepłowniczej. 

b) wyprofilowaniu dojazdów do przejazdów rowerowych przez ulice poprzeczne (ul. Szczęśliwa, 

Atutowa, droga wewnętrzna do nieruchomości przy ul. Światowida 47A, B, droga wewnętrzna do 

nieruchomości Nowodworska 24), aby zlikwidować miejscowe, strome podjazdy/zjazdy. 

2. Wymianę istniejących na ul. Światowida (odc.: Myśliborska – ul. Mehoffera, po jej zachodniej stronie) 

„podwójnych latarni”, których niższe ramię z założenia mające oświetlać ciąg pieszo-rowerowy, 

faktycznie oświetla trawnik, drzewa i krzewy (patrz slajd nr 3, 23, 26, 29, 32 i 33 prezentacji ze 
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spotkania), na pojedyncze latarnie w technologii LED. Odzyskane ze wskazanego odcinka latarnie 

należy wykorzystać przy budowie dwujezdniowej ul. Światowida na odc.: ul. Strumykowa – Winnica, 

na którym nie ma ryzyka, że latarnie te będą oświetlać inne elementy pasa drogowego niż zakładał 

pierwotnie projektant. Na odcinku ul. Światowida pomiędzy ul. Myśliborską, a ul. Mehoffera należy 

doprojektować dodatkowy rząd latarń, aby uzyskać właściwe oświetlenie istniejącego ciągu pieszo-

rowerowego. 

3. Poprawę lokalizacji oznakowania pionowego istniejącej jezdni ul. Światowida na odc.: ul. Mehoffera  

ul. Strumykowa w taki sposób, aby pionowe znaki drogowe, które są zamocowane na słupkach 

stojących w bliskiej odległości latarń lub słupów sygnalizacji świetlnej (czasem mniejszej niż 1 m), 

przenieść na te latarnie (patrz slajd nr 4: nieco wcześniej stoi latarnia, 17, 37, 44, 45 i 48 prezentacji). 

4. Dla nowobudowanych skrzyżowań ul. Światowida z ulicami: Dzierzgońską/Leśnej Polanki i Dionizosa 

należy zróżnicować czasy międzyzielone dla pieszych, jak i rowerzystów, tak aby sygnał zielony dla 

rowerzystów przejeżdżających przez ulicę mógł być wyświetlany dłużej niż sygnał zielony dla pieszych 

przechodzących przez tę samą ulicę. 

 

Wnioski szczegółowe 

Dla ich przedstawienia posłużę się slajdami z prezentacji ZTM zamieszczonej po spotkaniu z dnia 08 maja 2018 

r. na stronach ztm.waw.pl: 

1. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Trakt Nadwiślański/Talarowa. 

a) na wschód od ul. Talarowej, po północnej stronie ul. Światowida w stronę ul. Modlińskiej należy 

pomiędzy jezdnią ul. Światowida, a projektowanym chodnikiem umieścić także drogę rowerową 

prowadzącą w kierunku ul. Modlińskiej, która zaczynałaby się przy zatoce przystanku 

autobusowego Milenijna02 (załącznik nr 1: fragment projektu przebudowy ul. Światowida przy 

Galerii Północnej z naniesionym dowiązaniem do dalszego odcinka ul. Światowida, dowiązanie to 

było przedstawione w prezentacji, ale nie było drogi dla rowerzystów), 

b) wlot ul. Talarowej w ul. Światowida powinien być wykonany w optymalnym układzie 3+1 (3 pasy 

wlotowe: prawy do jazdy w prawo, środkowy do jazdy na wprost, lewy do jazdy w lewo; 1 pas 

wylotowy, 

Obecny układ tego wlotu (1+1) jest krótkowzrocznym rozwiązaniem, bowiem w planach rozbudowy 

Tarchomina ul. Talarowa (od ul. Odkrytej w śladzie istniejącej ul. Stefanika, następnie przebita do ul. 

Mehoffera i potem wzdłuż linii WN doprowadzona do ul. Trakt Nadwiślański) ma pełnić rolę 

kręgosłupa komunikacyjnego osiedla o takim samym znaczeniu co ul. Myśliborska, dla której 

projektuje się wlot na skrzyżowanie z ul. Światowida w układzie 3+1. 

 

c) po wschodniej stronie jezdni przyszłej ulicy Talarowej (obecnie krótki dojazd do pawilonu 

handlowego) należy przewidzieć miejsce na zatokę autobusową i ją zbudować (załącznik nr 2), 

Ulica Talarowa wg docelowych planów rozwoju osiedla Tarchomin będzie ulicą, po której będą jeździć 

autobusy (istnieje już jedna z zatok autobusowych – przy skrzyżowaniu z ul. Mehoffera) i należałoby 

przy realizacji drugiej jezdni ul. Światowida odpowiednio zbudować infrastrukturę dla komunikacji 

publicznej przy skrzyżowaniu Światowida/Talarowa. 
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2. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Myśliborską. 

a) w północnym wylocie ul. Myśliborskiej należy zlokalizować i wybudować zatokę autobusową, 

b) tarcza skrzyżowania jest prawdopodobnie za mała, aby dopuścić w sygnalizacji świetlnej 

możliwość jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. Światowida w ul. 

Myśliborską (relacje: W-N oraz E-S), a tym samym móc utrzymać wysoki priorytet dla tramwaju, 

c) należy uzupełnić przebieg dróg dla rowerzystów o brakujące odcinku, ułatwiające jazdę 

rowerzystom wzdłuż ul. Myśliborskiej oraz skręt w lewo z drogi rowerowej wzdłuż ul. Światowida 

w drogę rowerową wzdłuż ul. Myśliborskiej (relacja: E-S). 

d) należy doprojektować skośny chodnik w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania, aby 

usankcjonować istniejący przedept z budynków wielorodzinnych w kierunku skrzyżowania.  

Opisane wnioski zostały przedstawione w załączniku nr 3 i nr 4. Ich realizacja dopełni projekt i będzie 

on kompletny. 

 

3. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Myśliborską, a ul. Świętosławskiego/Botewa. 

a) należy w śladzie przejazdu w ciągu ulic: Świętosławskiego – Botewa, który ulegnie zamknięciu, 

poprowadzić nie tylko przejście dla pieszych przez ul. Światowida, ale także i drogę rowerową. 

b) pas do skrętu w prawo z ul. Światowida w ul. Myśliborską jest zdecydowanie za długi (ma ok. 400 

m długości) w stosunku do prognozowanych na ul. Światowida potoków ruchu i należy ok. 150 m 

początkowego odcinka tego pasa przeznaczyć na miejsca parkingowe do parkowania równoległego. 

c) tarcza skrzyżowania jest prawdopodobnie za mała, aby dopuścić w sygnalizacji świetlnej 

możliwość jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. Światowida w ul. 

Myśliborską (relacje: S-W oraz N-E), a tym samym móc utrzymać wysoki priorytet dla tramwaju. 

Opisane wnioski zostały przedstawione w załączniku nr 5. Ich realizacja wyjdzie naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców Tarchomina. 

 

4. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Ćmielowską. 

a) miejsce pod ewentualną stację Veturilo należy wygospodarować w południowo-wschodnim 

narożniku skrzyżowania, zamiast w północno-wschodnim z uwagi na bliską lokalizację istniejącej 

stacji Veturilo przy szkole podstawowej 344, 

b) należy wykonać miejsca parkingowe wzdłuż ul. Ćmielowskiej (załącznik nr 6). 

 

5. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Ćmielowską, a ul. Mehoffera. 

Tarcza skrzyżowania z ul. Pancera jest prawdopodobnie za mała, aby dopuścić w sygnalizacji świetlnej 

możliwość jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. Światowida w ul. Myśliborską 

(relacje: S-W oraz N-E), a tym samym móc utrzymać wysoki priorytet dla tramwaju. 

 

6. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Mehoffera. 

Tarcza skrzyżowania jest prawdopodobnie za mała, aby dopuścić w sygnalizacji świetlnej możliwość 

jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. Światowida w ul. Myśliborską (relacje: 

S-W oraz N-E), a tym samym móc utrzymać wysoki priorytet dla tramwaju. 
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7. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Mehoffera, a ul. Stefanika. 

a) należy dojazd do zabudowań o adresach przy ul. Światowida 53, 53A–C połączyć z dojazdem do 

zabudowań o adresach przy ul. Światowida 51, 51A–C, aby w bliskiej odległości od siebie nie było 

na drodze klasy Z dwóch dojazdów do nieruchomości. 

b) należy doprojektować przejście dla pieszych przez istniejącą jezdnię ul. Światowida w rejonie pętli 

Tarchomin Kościelny, aby możliwe było dojście do przystanku tramwajowego Mehoffera z obu 

stron. 

Proponowane rozwiązania zawarte są w załączniku nr 7. 

 

8. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Stefanika. 

a) we wschodnim wylocie ul. Stefanika należy zlokalizować i wybudować zatokę autobusową, 

b) należy doprojektować chodniki w miejsce istniejących przedeptów. 

Lokalizację zatoki, jak i dodatkowych chodników przedstawiono w załączniku nr 8. 

 

9. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Stefanika, a ul. H.Ordonówny. 

Należy wykonać miejsca parkingowe do parkowania równoległego także wzdłuż drugiej jezdni ul. 

Światowida (załącznik nr 9). 

 

10. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. H.Ordonówny. 

a) chodnik i drogę rowerową wzdłuż drugiej jezdni ul. Światowida należy tak poprowadzić, aby 

uniknąć wycinki możliwie największej liczby drzew rosnących przy nieruchomości Światowida 

58B (załącznik nr 10). 

b) odpowiednio wcześniej przewidzieć konieczność uzgodnień przy przebudowie słupów linii 

energetycznej widocznych na zdjęciu, 

c) tarcza skrzyżowania jest prawdopodobnie za mała, aby dopuścić w sygnalizacji świetlnej 

możliwość jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. Światowida w ul. 

Myśliborską (relacje: S-W oraz N-E), a tym samym móc utrzymać wysoki priorytet dla tramwaju. 

 

11. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Strumykową. 

a) należy zaprojektować skrzyżowanie 4-wlotowe w miejsce obecnie planowanego 3-wlotowego, z 

uwagi na wielkość spodziewanego potoku pojazdów chcących dojechać do nieruchomości o 

adresach: Odkryta 44, 44A–B, 48D–F, Światowida 59–63, 63A,B oraz Barei 1–3 (układ 

podwójnego skrzyżowania, biorąc pod uwagę że drugie skrzyżowanie to przecięcie przedłużenia ul. 

Strumykowej z jezdnią serwisową ul. Światowida, jest stosowany w Warszawie, np. w Al. KEN, 

odc.: F. Płaskowickiej – Belgradzka na wysokości nr 46 i 48; na „drugim skrzyżowaniu” 

pierwszeństwo przejazdu powinny mieć pojazdy poruszające się w relacji: E-S), 

b) wielkość tarczy tak zmodyfikowanego skrzyżowania należy tak zaprojektować, aby dopuścić w 

sygnalizacji świetlnej możliwość jednoczesnego ruchu w lewo pojazdów chcących skręcić z ul. 

Światowida w ul. Myśliborską (relacje: S-W oraz N-E), a tym samym móc utrzymać wysoki 

priorytet dla tramwaju. 

Przedstawione wnioski odzwierciedlone są w załączniku nr 11. 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

 

12. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Strumykową, a ul. Dzierzgońską/Leśnej Polanki, 

Należy doprojektować drogę rowerową w śladzie likwidowanej jezdni ul. Dzierzgońskiej, w celu 

skrócenia przejazdu rowerzystom jadącym od strony ul. Dzierzgońskiej do ulicy Światowida i dalej na 

południe. 

 

13. Rejon skrzyżowania ul. Światowida z ul. Dzierzgońską/Leśnej Polanki. 

Należy dokładnie przeanalizować układ położenie wlotów n tym skrzyżowaniu, aby uniknąć sytuacji, w 

której kierowcy jadący ciągiem ulic: Dzierzgońska – Leśnej Polanki mimowolnie nie najeżdżali na 

siebie przy skręcie w lewo. 

 

14. Odcinek ul. Światowida pomiędzy ulicami: Dzierzgońską/Leśnej Polanki, a ul. Dionizosa oraz pętla 

tramwajowo-autobusowa Winnica. 

a) nie należy w ogóle budować tej pętli, nawet jako rozwiązania etapowego, tylko jak najszybciej 

realizować linię tramwajową na kolejnym ok. 200-metrowym odcinku, aby móc zbudować 

docelowy węzeł przesiadkowy przy ul. Modlińskiej. 

b) należy umożliwi ć przejazd prosto rowerzystom z zaślepionego końca ul. Poetów bezpośrednio w 

rejon przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Światowida z ul. Dionizosa, prócz obecnie 

projektowanego połączenia rowerowego, gdyż rowerzyści i tak będą jeździć najkrótszą trasą, więc 

lepiej, aby była to droga w pełni legalna. 

 

15. Skrzyżowanie ul. Światowida z ul. Modlińską. 

Proszę o udostępnienie materiałów związanych z projektowanym skrzyżowaniem ul. Światowida z ul. 

Modlińską wraz z naniesieniem ich na projekt ww. skrzyżowania, ale wykonywanym przez firmę 

BAKS Sp. z o. o. do decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy ul. Modlińskiej na odc. kanał 

Żerański – ul. Aluzyjna w celu porównania rozwiązań projektowych. Na przedstawionm na spotkaniu 

materiale w ogóle nie było uwzględnione połączenia z przyszłą ulicą Mehoffera-BIS (Jeżowskiego)!  

 

 Powyższe wnioski przedstawiłem na spotkaniu w dniu 8 maja br w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. 

Obecnie przesyłam je w formie papierowej na wypadek, gdyby informacja podawana na spotkaniu o 

nagrywaniu wypowiedzi i traktowaniu tych wypowiedzi jako formalne złożenie wniosków okazała się 

nieprawdziwa (np. spotkanie nie było nagrywane lub mimo nagrania wniosków, nie rozpatrywano ich poza 

skomentowaniem na bieżąco na spotkaniu). 

 

 Zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedź o sposobie rozpatrzenia pisma, proszę przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl 

 

Do wiadomości: 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. 

                    Wojciech Tumasz 

  klub radnych Razem dla Białołęki 


