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ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   63  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Modernizacji fragmentu ul. Światowida (odc. Modlińska – Mile-

nijna) 

W związku z wystąpieniami mieszkańców oraz po przeprowadzeniu „wizji lokalnej” zwracam się 

z wnioskiem o modernizację fragmentu ul. Światowida na odcinku ul. Modlińska – ul. Milenijna 

Modernizacja miałaby polegać na jednostronnym poszerzeniu ul. Światowida od północnej strony, tak 

aby na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Milenijnej moŜliwe było wyznaczenie 4 pasów ruchu. Propono-

wane poszerzenie powinno zostać wykonane minimum w wersji podstawowej (zał. nr 1) 

Zakłada ona dobudowanie dodatkowego pasa ruchu o szerokości ok. 3 – 3,5 m. (tak, aby przy ul. Milenij-

nej szerokość jezdni ulicy Światowida od strony wschodniej wynosiła 14 m.), a następnie na dobudowa-

nym pasie ruchu wyznaczenie prawoskrętu w ul. Milenijną. Po zachodniej stronie ul. Milenijnej, ul. Świa-

towida pozostałaby bez zmian. 

Zalecałbym jednak realizację poszerzenia w wersji rozszerzonej (zał. nr 2), która oprócz elemen-

tów opisanych w wersji podstawowej zakłada wybudowanie zatoki autobusowej na wysokości obecnego 

przystanku. Teraz przystanek zlokalizowany jest na końcu pasa włączania się do ruchu. Po wykonaniu 

przebudowy w wersji podstawowej, przystanek znalazłby się na prawym pasie ul. Światowida. Dodatko-

wa zatoka umoŜliwiałaby zjazd autobusów z jezdni ul. Światowida. 

Wniosek podyktowany jest faktem blokowania się pojazdów na wysokości obecnego 

przystanku autobusowego, które na krótkim odcinku muszą z dwóch pasów ruchu (po lewoskrę-

cie z ul. Modlińskiej) zmieścić się na jednym pasie ruchu, co z kolei powoduje zatrzymywanie 

się pojazdów w kolejce aŜ do tarczy skrzyŜowania z ul. Modlińską. To z kolei powoduje przy-

blokowanie samochodów, które z ul. Światowida (po otrzymaniu sygnału zielonego) jadą w le-

wo w ul. Modlińską lub prosto w ul. Kołacińską – zmniejsza to przepustowość skrzyŜowania 

Modlińska/Światowida dla ww. relacji.  

 

Wojciech Tumasz   

 

UWAGA! Po wypełnieniu arkusz interwencyjny naleŜy przekazać do Zarządu Dzielnicy  

                  za pośrednictwem Sekretariatu Rady Dzielnicy. 


