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Znak: TMP/Mys/oznakowanie/08/2015 

 
Dotyczy: Zmiany oznakowania na TMP (ul. Kuklińskiego) na skrzyżowaniu w ul. Myśliborską. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

  

 W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi organizacji ruchu na zjeździe z mostu Północnego w 

ul. Myśliborską i jej funkcjonowania po otwarciu ul. Trakt Nadwiślański, proszę o korektę organizacji ruchu z 

obecnej (zjazd z mostu w kierunku Tarchomina dopuszczony z lewego i środkowego pasa ruchu, a w kierunku 

Piekiełka z prawego pasa ruchu, którym mogą jechać również pojazdy jadące na wprost w ul. Obrazkową): 

 



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

na: 

 

która dopuszczałaby skręt w kierunku Tarchomina z lewego i środkowego pasa ruchu, jazdę w kierunku ul. 

Obrazkowej ze środkowego pasa ruchu, a prawy pas służyłby tylko skręcającym w prawo w kierunku Piekiełka. 

i ul. Świderskiej. 

 Obecna organizacja ruchu po otwarciu ul. Trakt Nadwiślański nie sprawdza się – gdy teraz więcej 

pojazdów jedzie prosto w ul. Obrazkową, aby poprzez Trakt Nadwiślański dojechać do ul. Światowida i w ten 

sposób ominąć ul. Myśliborską (odc. TMP – Światowida), to częściej zatrzymywane są pojazdy skręcające w 

kierunku Piekiełka, co powoduje powstawanie dłuższej kolejki na zjeździe z mostu Północnego w kierunku ul. 

Myśliborskiej. 

 Proponowana zmiana udrożniłaby skręt w prawo i tym samym przyczyniłaby się do zmniejszenia korka. 

 

 Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 
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Warszawa, 16 maja 2016 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
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. Janusz Galas 
 Inżynier Ruchu m.st. Warszawy 
 ul. Marszałkowska 77/79 
 00 – 683 Warszawa 
 
  
Znak: TMP/Mys/oznakowanie/10/2016 

 
Dotyczy: Zmiany oznakowania na TMP (ul. Kuklińskiego) na skrzyżowaniu w ul. Myśliborską. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

  

 W ślad za pismem z dnia 15 sierpnia 2015 r. (znak: TMP/Mys/oznakowanie/08/2015), uzyskaną 

odpowiedzią z dnia 27 sierpnia 2015 r., znak: BD-IR-IO-OR.0003.50.2015.AZY(3) i w związku z aktualnie 

występującą sytuacją na skrzyżowaniu TMP (ul. R. Kuklińskiego)/Myśliborska, ponownie proszę o 

uwzględnienie proponowanych zmian na zjeździe z mostu Północnego w ul. Myśliborską i ul. Obrazkową. 

 Zasadnym jest, aby obecną organizację ruchu (zjazd z mostu w kierunku Tarchomina dopuszczony z 

lewego i środkowego pasa ruchu, a w kierunku Piekiełka z prawego pasa ruchu, którym mogą jechać również 

pojazdy jadące na wprost w ul. Obrazkową), zastąpić na taką, która dopuszczałaby skręt w kierunku 

Tarchomina z lewego i środkowego pasa ruchu, jazdę w kierunku ul. Obrazkowej ze środkowego pasa ruchu, a 

prawy pas służyłby tylko skręcającym w prawo w kierunku Piekiełka i ul. Świderskiej. 

 Proponowana zmiana udrożniłaby skręt w prawo i tym samym przyczyniłaby się do zmniejszenia zatoru 

drogowego powstającego po południu na moście Północnym. 

 

 Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub Radnych Razem dla Białołęki 












